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از  جدی  های  چالش  با  همواره  که  کابل  ادارهٔ 
رسوایی و افتضاحات فاحش سیاسی روبرو بوده، 
این روزها بیش از هر زمان دگر در اوج افتضاحات 
در  استهزاء  و  تمسخر  نماد  و  گرفته  قرار  سیاسی 
سطح منطقه و جهان گردیده است؛ بطوریکه اگر 
قرار باشد مفتضح ترین رژیم حاکم در سطح جهان 
مسایل  تحلیلگر  و  سیاستمدار  هر  بزنند  مثال  را 

جهانی، راحت ادارهٔ کابل را مثال می زنند. 
بر  امریکا  توسط  نخست  روز  از  که  کابل  ادارهٔ 
غرض غلط و منویات شوم بنیاد گذاشته شده تا به 
امروز هزاران نوع افتضاح و اشتباه را در تاریخچه 
اش ثبت و سجل کرده است که کمتر نظام تحت 
جالب  است؛  دیده  خود  به  را  آن  نظیر  استعمار، 
جای  به  شرمی  بی  کمال  با  اداره،  آن  سران  آنکه 
آبروریزی  و  سیاسی  افتضاحات  به  دادن  خاتمه 
کارهای  توجیه  در  همواره  حکومتی  فاحش  های 
غلط خود بوده و چنان در باتالق افتضاحات غرق 
اند که هر کار غلط و هر رسوایی در چشم شان 

خوب دیده می شود. 
)شریک  عبداهلل  داکتر  با  اشرفغنی  اختالفات  از 
جنجال  و  مسایل  از  بسیاری  در  قدرت(  از  نیمی 
دوستم  جنرال  آور  شرم  افتضاحات  تا  گرفته،  ها 
و  نامشروعیت  از  اشرفغنی(،  نخست  )معاون 
ناکام وحدت ملی  غیرقانونی بودن ادامهٔ کار ادارهٔ 
)پس از اول جوزای سالجاری( گرفته تا رسوایی 
های اخالقی ارگ، از نتایج مفتضح و بسیار زشت 
انتخابات پارلمانی گرفته تا جنجال ها و کشمکش 
نزاکتی  بی  از  پارلمان،  در  فیزیکی  و  لفظی  های 

ادارهٔ  خارجهٔ  روابط  دیپلوماتیک  و  سیاسی  های 
کابل تا شکست های پی در پی نظامی در میادین 
مختلف، از توسعه وحشت، خشونت و جنایت بر 
مردم ملکی تا هتک حرمت مقدمسات )مساجد و 
مدارس دینی( در یورش های وحشیانهٔ شبانه و ... 
همه و همه اوج افتضاحات و رسوایی های ادارهٔ 
کابل و رسوایی پُشت رسوایی آن را نشان می دهد 
و اینکه آن اداره تا چه حد مفتضح، غیرقابل قبول 

و ناکارآمد گردیده است. 
افزون مجاهدین  پیشرویهای روز  مقابل  در طرف 
امارت اسالمی در جریان عملیات الفتح، در میادین 
نظامی و فتح ده ها ولسوالی و آزاد سازی مناطق 
از کشور، کشته شدن روزانه صدها عسکر  وسیع 
دشمن و نیز دستاوردهای چشمگیر آنان در میادین 
سیاسی و دیپلوماسی نیز به نوعی بر ادارهٔ کابل به 
تعبیر  غیرقابل جبران  و  مهم  معنای شکست های 
اهلل  نصرت  و  فضل  از  نیز  همه  این  که  شود  می 
متعال و غیرت و همت جانانهٔ مجاهدین و حمایت 
عام و تام ملت غیور و مسلمان است که ان شاءاهلل 
روز به روز شاهد خبرهای خوش و خوش تر از 
سیاست  و  میادین جنگ  در  مفاخر  و  ها  پیروزی 

خواهیم بود. 
حال که بر همه واضح و هویدا گردیده است که 
فراگیر  مهلکهٔ  در  و  فساد  منجالب  در  کابل  ادارهٔ 
در تمام عرصه ها گیر کرده باید عساکر و پولیس 
آن اداره، پند گرفته و بیشتر از این خود را چوب 
ناپایدار قرار نداده و  سوخت آن رژیم فرسوده و 
نگردانند  پوچ  و  هیچ  فدای  را  خود  شیرین  جان 
مسیر  در  را  خود  آخرت  و  دنیا  آنکه  جای  به  و 
رضامندی دشمنان اسالم و ایادی اجیر آنها قربانی 
را  آزادی  و  راه عزت  و  بر خود رحم کرده  کنند 
برگزینند کاری که این روزها بسیاری از هم رزمان 
شان در رده های مختلف در پیش گرفته و دسته 
مبارزین راه حق  به صفوف  با درک حقایق  دسته 
می  یا  و  پیوسته  آزادی  و  عزت  راه  مجاهدین  و 

پیوندند.

رسمقاهل
افتضاحات ادارهٔ کابل؛ 

رسوایی ُپشت رسوایی!
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و  عام  های  زبان  بر سر  کوتاه  فقره  دو  روزها  دراین 
خاص جاریست و طرف های درگیر در کشور یعنی 
امارت اسالمی وقوای اشغالگر امریکایی نیز یکی از این 
دو مطلب را کلید حل معضله جاری درکشور میدانند 
وجر بحث های زیادی نیز دراین مورد مطبوعاتی شده 
دو  این  ومحتوای  عمق  مردم  عموم  درحالیکه  است 

مطلب را به آسانی درک کرده نمیتوانند.
این دو مطلب درجمالت ساده گنجانیده شده اما مفهوم 

آن حایز اهمیت میباشد.
 شماری میگویند که )پایان اشغال درحل معضله جاری 
درکشور اولویت دارد(  و شماری دیگر میگویند که 

)اولویت در آغاز دیالوگ میان افغان ها است(.
یعنی کسانیکه مخالف اشغال کشورهستند پایان اشغال 
کشور را کلید  همه مشکالت و مصیبت ها میدانند و 
شمار دیگری که منفعت و حیات شان درموجودیت 
ها  امریکایی  همکاران  یعنی  خورده  گره  اشغالگران 
هستند، اصرار می ورزند که برای حل معضله کشور 
نخست دیالوگ ومذاکره بین افغان ها  در حضور قوای 

اشغالگر آغاز شود.
بیائید این دو مطلب را تحلیل و تجزیه نمائیم تا واضح 
گردد که دراین دو فقره چه مفهومی نهفته و کدام یک 
از این دو مطلب برای ملت اولویت دارد و کدام یک 
آن خاموش کننده شعله های آتش در کشور ما میتواند 

باشد وبه اصطالح  عامیانه سر کالوه درکجا است.
دراین هیچ تردیدی وجود ندارد که اشغال کشور مایه 
همه تراژدی ها، جنگ های خانمان سوز، مهاجرت ها 
و بدختی ها میباشد، همین اشغالگران امریکایی هستند 

باالی  و  اند  افروخته  را  جنگ  آتش  کشورما  در  که 
این کشور تجاوز کرده اند، همین امریکایی ها اند که 
قتل  کردند،  ایجاد  جهنمی  های  زندان  کشور  دراین 
یورش  و  درون  کورکورانه، حمالت  بمباران  ها،  عام 
های شب هنگام را  انجام میدهند، مراسم عنعنوی ، 
فرهنگی  و  ها، محفل های علمی  ها، عروسی  جنازه 
همین  میدهند،  قرار  هدف  را  عامه  های  وگردهمایی 
اشغالگران هستند که حریت وآزادی ملت ما را  سلب 
افغان ها گشته  ارادیت  کرده و مانع خواست و خود 
اند، سوق و اداره کشور را بدست گرفتند و سخن اول 
و آخر را دراین کشور از آن خود ساخته اند، خالصه 
امریکایی های اشغالگر مسئول همه نابسامانی ها دراین 
کشور هستند و اگر اشغال کشور پایان یابد و خارجی 
های متجاوز از کشور ما بیرون شوند، فرصت خوبی 
شان  سرنوشت  مورد  در  ها  افغان  تا  دهد  می  دست 
خود تصمیم بگیرند و چانس مداخله بیرون ها منتفی 
میگردد و هرچه به نفع مردم وکشور شان باشد برای 
میتوانند  برداشته  عملی  های  گام  آن  ساختن  برآورده 
پس واضح است که نخست اشغال کشور پایان یابد و 

متعاقبا دیالوگ بین افغان ها آغاز گردد.
موجودیت  در  که  کنیم  تحلیل  را  دومی  اگرمطلب 
اشغالگران امریکایی دیالوگ میان افغان ها آغاز شود 
افغان  که  بگوئیم  میتوانیم  داشت  خواهد  پیامدی  چه 
های اصیل این وطن درچنین شرائط چگونه میتوانند 
با حریت کامل تصمیم بگیرند؟ و چه تضمینی وجود 
مانع   ، ها  امریکایی  نوکران  و  جواسیس  که  دارد 
رئیس  انتخاب  ماجرای  و  شوند  نمی  افغانی  توفقات 

پایان اشغال یا آغاز دیالوگ میان افغان ها؟
سادات چرخی
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پارلمان دراینجا تکرار نمیگردد؟  ویا 
در حضور  را  شان  توافقات  چگونه 
و  نمایند؟  عملی  اشغالگر  قوای 
مذاکرات  در  ها  امریکایی  اقال  یا 
یا  و  نمیکنند؟  مداخله  االفغانی  بین 
مانع  مستقیما  امریکایی  اشغالگران 
تطبیق مواد اتفاقی نمیشوند؟ که البته 
این همه سواالت  دراین صورت بی 

پاسخ میماند.
و آیا مسخره نیست که دشمن هنوز 

درخانه حضور وتسلط دارد اما خانواده ای  متعلق به 
هنوز  که  خانه  وریزه  خورد  مسایل  سر  بر  خانه  این 

مالک اش نیستند بحث وگفتگو نمایند؟!
 برمالست که در موجودیت قوای اشغالگر در کشور 
و تسلط  شان بر حریم  فضایی و ارضی ما، مذاکره و 
دیالوگ بین افغان ها نه تنها شرم آور و بی معنی است 
االفغان  بین  دیالوگ  اشغالگران،  موجودیت  در  بلکه 
نشانده  دست  اداره  و  اشغال   کشور،  سرنوشت  بر 
امریکایی ها  را یکنوع مشروعیت می بخشد که این 

خود حکم تسلیمی را دارد.
که  نمیتواند  کرده  تضمین  هیچکس  همچنان  و 
اشغالگران امریکایی بعد از آغاز دیالوگ میان افغان ها، 

از کشور ما بال قید و شرط  بیرون می شوند.
 لهذا یگانه راه حل معضله کشور خروج قوای اشغالگر 
از کشور است که باید افغان ها همه ازیک حنجره با 
یک صدا مخالفت شان را با اشغال کشور ابراز نمایند و 
قبل از آغاز دیالوگ میان افغان ها به پایان اشغال کشور 

صدا بلند کنند.
امریکایی ها میخواهند بوسیله جواسیس شان که سالیان 
اند، اهداف  متمادی باالی آنان  سرمایه گذاری کرده 
بیاورند،  بدست  نتوانستند  زور  اعمال  با  که  را  شان 
بوسیله دیالوگ و مذاکره بین االفغانی بدست بیاورند 
و معلومدار است افغان های فروخته شده با استفاده از 
حضور امریکایی ها خوب تر میتوانند اهداف امریکایی 
ها را دنبال کنند، و افتخار قهرمانی را از افغان ها گرفته 
لقب وطن فروشی وغالمی را برجبین افغان ها کوبیده  

و از اقامه نظام خالص شرعی جلوگیری نمایند.

ازطرف دیگر، آغاز دیالوگ و گفتگو میان افغان ها  در 
و چهره  فروشان  برای وطن  امریکایی،  قوای  حضور 
های مزدور از همه بیشتر زمینه مساعد میگردد تا  با 
مطرح  کشور  آینده  در  را  خود  وزور،  زر  از  استفاده 
دیموکراسی،  نظام  گذشته  سال   ۱۸ وهمچو  نمایند 
ایتام  به چشم مردم خاک  بپاشند و آرمان  شهداء و 
از  این میهن  پامال کنند، بدینوسیله فرزندان اصیل  را 
صحنه عقب زده میشوند، اشخاص نامطلوب بار دیگر 
روی کار می آیند و آینده کشور همچو سالیان اشغال 
به وادی هالکت فرو میرود وعوض صلح ، جنگ های 
بیشتر خانمان سوز در این کشور شعله ور خواهد گردید 
که نباید چنین اشتباه بزرگی را افغان ها مرتکب شوند.
پایان  از  باشند که بعد  شاید بعض ها تشویش داشته 
اشغال، چانس مطرح شدن شان منتفی خواهد گشت اما 
بیاد داشته باشند که روز حساب و کتاب آمدنی است 
براین ملت رحم کنند تا باالی شان رحم شود و نباید 
خود را بزور باالی این ملت تحمیل کنند، بس است 
اشخاص  آنان  عوض  شاید  قدر،  همین  وتعدی  ظلم 
امین تر، زیرک و الیقتری بیایند و از همه خوبتر  زخم 
های افغان های مظلوم را ملحم نمایند و نعمت بزرگ 
الهی یعنی صلح دایمی زیر سایه نظام خالص اسالمی 
دیگر  یکبار  تاریخ  و  ملت خواهد گردید  این  نصیب 
پرچم قهرمانی را به افغان های طاغوت شکن  خواهد 

سپرد.
  به امید پایان اشغال و اقامه نظام خالص اسالمی در 

کشور.
وما ذلک علی اهلل بعزیز

** همیــن اشــغالگران امریکایــی هســتند کــه در کشــورما آتــش جنــگ را افروختــه 
انــد و بــاالی ایــن کشــور تجــاوز کــرده انــد، همیــن امریکایــی هــا انــد کــه درایــن 
ــه،  ــاران کورکوران ــد، قتــل عــام هــا، بمب ــدان هــای جهنمــی ایجــاد کردن کشــور زن
حمــات درون و یــورش هــای شــب هنــگام را  انجــام میدهنــد، مراســم عنعنــوی ، 
جنــازه هــا، عروســی هــا، محفــل هــای علمــی و فرهنگــی وگردهمایــی هــای عامــه 

را هــدف قــرار میدهنــد.

** یگانــه راه حــل معضلــه کشــور خــروج قــوای اشــغالگر از کشــور اســت کــه بایــد 
ــا اشــغال کشــور  ــا یــک صــدا مخالفــت شــان را ب افغــان هــا همــه ازیــک حنجــره ب
ابــراز نماینــد و قبــل از آغــاز دیالــوگ میــان افغــان هــا بــه پایــان اشــغال کشــور 

صــدا بلنــد کننــد.
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در ماه جون سال ۲۰۱۲ بین محمد مرسی و جنرال شفیق 
برای اخذ ریاست جمهوری  مقابله گرم جریان داشت، 
در آن وقت هم، شفیق انتخاب نظامیان مصری بود و 
ی گفته میشد که تا به اعالن نتایج انتخابات اردوی  حتٰ
مصر بر سود  شفیق پالن ها را ترتیب مینمودند، اما در 
آن وقت انقالب مردمی در اوج خود قرار داشت، همین 
سبب شد که مرسی از نصف بیشتر رأی مردم مصر را 
شد. اعالن  منتخب  رئیس جمهور  نموده  آن خود  از 
در باره محمد مرسی گواهی تاریح این است، که مرسی 
اولین و تا به آن وقت آخرین رئیس جمهور مصر بود 
نه  او   رسید،  ریاست  به  کشورش  مردم  رأی  به  که 
مثل بزرگان  مستبد کشور های دیگری اسالمی بر ۹۹ 
فیصد آراء آمد ونه هم  بر ضمانت  قوت های بیرونی 
معرفی شد، مرسی در این حال رئیس جمهور اخوان 
کشور  منتخب  جمهور  رئیس  او  نبود،  هم  المسلمین 
بود، اگر شما رسانه های غربی را دنبال  بزرگ مصر 
مرسی   جای  به  خود  های  بیانیه  در  حمتًا  آنها  کنید، 
رئیس جمهور ملت مصر او را رئیس  حزب مذهبی 

معرفی می کند، شما میتوانید راپور بی بی سی پشتو 
و دیگر رسانه های غربی را در رابطه به وفات محمد 

مرسی که همین مطلب را ذکر کرده مطالعه نمائید.
نقش خط سیکولر برای استبداد :

را در   خط سیکولر در مصر حکومت محمد مرسی 
نظامیان  نگذاشتند،  ثبات  برای  خود  سال  یک  مدت 
مصری، با پالن و همکاری اسرایل، آمریکا، سعودی،  
امارات،  حکومت ها وقدرت های دیگر استبدادی خط 
سیکولر مصر را در معرکه استبداد و حکومت مردمی 
ی در آن  در خدمت استبداد دوگانه بازی نمود، حتٰ
وقت البرادعی که عضوء برجسته خط سیکولر بود، در 
این جنگ برای استبداد اشتراک نمود، و او که در آن 
وقت رئیس جمهور منتخب مصر را فرعون خطاب می 
کرد، امروز در حکومت سیسی در کشور خود جای 
تویتر  مجازی  دنیای  در  فقط  تبعید  و  فرار  در  ندارد، 
قرار دارد، در این اشخاص که استبدادی هستند،  نقش 
بازی  را در خط سیکولر »حمدین صاحبی« هم  مهم 
کرد و »عمر موسی« هم که دایمًا از تعمیر استبداد، حق 

تاملی بر آزادی و استبداد در مصر )۱(
نویسنده:  وحیداهلل مصلح 

ترجمه: حبیب اهلل حیدری

)به بهانهٔ وفات رئیس جمهور فقید مصر محمد مرسی(
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آزادی  و  اراده  نموده، و در عوض اش  را جدا  خود 
آویز کرده  تعمیر، محبوس و حلق  را در همان  مردم 

است.
 خط سیکوالر و توانای اپوزیسیون :

خط سیکوالر مصر که در آن زمان کدام تظاهرات را 
انجام می دادند، و آن ها در این تنوع می کشتند ،  آنها 
اپوزیسیون سنجیده، ملی، و سیاسی را نداشت،  توان 
عاقبت اش به دست خود،  آزادی و حکومت مردمی 
سیکولر  مصر خط  استبداد  در  نمودند،  آویز  حلق  را 
تا مبارک و فتاح همه  تاریخ از جمال  از لحاظ  مصر 
به ثبوت رسیدند، سیکولر ها از این در حراس است 
که چرا ملت مصر به جای خط سیکولر به یک تنظیم 
اسالمی رأی می دهد، واینها از ملت خود بیرون بشمار 
و  همکاری  به  دست  منوال  همین  به  پس  روند،  می 
مشوره خارجی ها، و در غداری داخلی استبداد را قائم 

کردند، و حکومت مردمی را سرکوب نمودند.
 و در این بین جالب است که یک تعداد منتقدین غرضی، 
در این قضیه  هیچ بحثی نمیکنند که در خط سیکولر 
توان اپوزیسیون سالم، و فرهنگ اپوزیسیونی نداشت، 
اینها در این همه ناتوانی ها و بی فرهنگی بر ضد خواسته 
های ملی بر خواسته ها  و مفاد شخصی، وحزبی خود 
های  راه  همه  مرسی  حکومت  روی  بر  بودند،  مبتال 
انکشاف و ترقی را بستند، و در آخراش با نظامیان یک 
جا شده بر تابوت حکومت مردمی میخ ها را کوبیدند.
استبداد  بودن  همصدا  نتیجه  در  مرسی  حکومت  در 
خارجی و داخلی، تظاهرات ها را پالن و تنظیم نمودند، 
قیمت همه آن اجناس و مواد مصرفی و خوراکی بلند 
برده شد،  که تجارت آنها ملکیت نظامیان مصری بود، 
در مصر نظامیان از خود پروژه ها و برنامه های مستقل 
مصر  اقتصاد  بر  بزرگ  مافیای  یک  دارند،  اقتصادی 
حلقه آور است،  این مافیای اقتصادی را جنراالن هیچ 
وقت در اختیار و قدرت نماینده مردم غریب و راستین 

مصر نمیگذارند.
 سرنگونی مرسی و نظریات ها:

در مصر کوشش ناکامی  محمد مرسی و در مجموع 
حکومت داری اسالم طلب سطحی نبود، در این راستا 
اداره راند آمریکا و مراکز دیگر استراتیژیک، وقت به 

وقت نتیجه مطالعات خود را مع اوراق پالیسی ساخته 
ی  پیشکش می کردند، حتٰ آمریکا  به حکومت  شده 
بر اشخاص  فعلی مصر سیسی هم  دیکتاتور  موضوع 
عوامل  که  است  درست  بود،  زده  حلقه  خواه  اسالم 
سرنگونی حکومت اسالمی خواهان زیاد داشت، حتی 
که یک تعداد عوامل شان به بزرگان حزب عدالت خواه 
نظریاتی  ابعاد  که  عوامل  این  در  ولی  شد،  راجع  هم 
چقدر پرقدرت است دیگر شان اینقدر نیستند، در ابعاد 

نظریاتی دو نظر ذیل بسیار مهم است.
 همسایهٔ مصر اسرائیل:

مصر از لحاظ جغرافیه موقعت حساس را دارا هست، 
بین  اسرائیل در طول والیت سینا در  امنیت و جنگ 
مصر و اسرائیل موقعیت دارد، در مقابل اشغال اسرائیل 
خواهی  آزادی  مبارزه  از  بعد  ها  فلسطینی  مزاحمت 
شد،  گذاشته  ارث  به  به حزب حماس  عرفات  یاسر 
مصر  در  مزاحمت  این  حمایتی  و  نظریاتی  فلسفه  و 
جا دارد، حاکم غزه و تحریک بزرگ آزادی فلسطین 
باشد،  پرقدرت  همچنین  فلسطین  در  اگر  )حماس( 
چنین  مرسی  واسطه  به  المسلمین  اخوان  مصر  در  و 
حکومتداری را ایجاد می کرد که فلسطین در آن قضیه 
والء وبراء می بود، همان فلسطین که خط سیکوالر در 
آن خط محاصره بر کودکان، کهن سالها، زنان، مریض 
در  همیشه  و  بودند،  بسته  را  محتاج  واشخاص  ها، 
محاصره اقتصادی از اسرائیل پیش قدم بود، اما  مرسی 
مصر در مقابل تجاوز اسرائیل بر غزه در سال ۲۰۱۲ 
موقف تاریخی گرفت، مصر میزبان خالد مشعل شد، و 
اسرائیل را مثل شکست خورده در جنگ جلوی مشعل 

بر میز مذاکره نشستاند.
 اسرائیل هیچ وقت نمیخواهد که حماس فلسطین و 
بازی  در  اسرائیل  برای  و  باشد  همصدا  مصر  اخوان 
برای  بقای خود بازی با سرنوشت اخوان و مصری ها 

بسیار مفید است.
اگر سخنان محمد مرسی را که در باره غزه  در وقت 
ریاست جمهوری مرسی گفته بود را بشنوید، این را 
درک خواهید کرد که اسرائیل و آمریکا هیچ وقت در 

مصر چنین نظام و رئیس جمهور را قبول نمی کنند.
ادامه دارد...
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طالبان، مردان آزادیخواه سرزمین آزاده ام افغانستان 
این روزها هم در جنگ حماسه آفریده و هم در 
کماکان  روند  این  اگر  و  گفتگو،  و  مذاکره  میدان 
زمام  مقتدر  مردان  این  بسا  چه  کند  پیدا  ادامه 
بسیاری از صالحیت های ارزشمند کشوری را در 
روزی  و  گرفت،  بدست خواهند  چندان  نه  آینده 

شاید حرف اول حرف طالبان باشد. ان شاء اهلل
واضح  بسیار  بزنیم  جنگ  میادین  به  سری  اگر 
بسیار  طالبان  جنگی  جبهه  که  کنیم  می  مشاهده 
ظاهر  نظامی  میادین  در  انگیزه  و  مورال  با  قوی، 
شده و اقتدارگرایی مطلق را از آن خود کرده است 
چرا که مردان طالب جنگ شان را جهاد مقدس، 
و جهاد مقدس را ارزشمندترین عبادت، و پیروزی 
خود  برای  افتخار  بزرگترین  را  شهادت  احیانا  و 
از  می دانند، چنین مردان حماسه جو هیچ گاهی 

جنگ خسته نشده و هیچ گاهی به کمتر از رضایت 
خداوند راضی نمی شوند.

طالبان بر عکس دگر تنظیم های دنیا هرگاه احساس 
می کنند در میادین سیاست شاید امریکا را قناعت 
در  و  نامرد  جنگ  در  امریکا  چونکه  نتوانند  داده 
آنکه  بجای  است  گر  حیله  بسیار  سیاست  میدان 
خفه و خسته شوند هنوز بیشتر خوش می شوند 
چرا که گزینهٔ نظامی آنها همیشه روی دست است 
می  خود  مبارزه  و  جهاد  به  انگیزه  و  شوق  با  و 
امریکا هر وقت بخواهد چاره ندارد  پردازند پس 

جز آنکه با طالب صلح و یا مذاکره کند.
در  اشتراک  با  طالب  هم  سیاست  میادین  در 
کانفرانس های مهم جهانی این روزها آوازه خود 
را بسیار واضح و رسا می کشند، در خانهٔ شوروی 
با اقتدار از مبارزه خود سخن گفته و فواید تعامل 

طالبان از اقتدارگرایی در جنگ 
تا پیروزی در دیپلوماسی

انجینر عثمان
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سازنده را گوشزد کردند، کمزوری های رژیم 
کابل را بسیار روشن گرانه بیان کرده و چالش 
با  را  صلح  فراروی  اصلی  موانع  و  مهم  های 
استدالل واضح ساختند و با سعه صدر و فراخ 
فریب  کنار  در  توانند  می  که  دادند  نشان  دلی 
خوردگان داخلی در صورتیکه اهداف مشترک 
و خیرخواهی ملت و کشور عزیز افغانستان را 
بخواهند کنار آمده می توانند یعنی می توانند با 
باشند و  داشته  االفغانی  بین  افغان ها گفتگوی 
از هیچ گزینه برای ختم جنگ دریغ نمی کنند.

مسئله که هست مسئله رژیم کابل است که خود 
را به آب و آتش می زند تا مانع صلح شود اما 
این روزها هم افغان های فریب خورده فهمیده 
اند که جنگ فایده ندارد و هم امریکایی ها که 
طالب هیچ وقت به زور جنگ تسلیم قدرت های 
جهان نمی شود پس آنها بی چاره هستند و تنها 
چاره برای شان همین میز مذاکره و گفتگو است 
ولیکن که مسایل دگر را امریکایی ها به موضوع 
شیطنتی  سیاست  از  هم  دهند  می  پیوند  صلح 

سرپرست  یا  موقت  حکومت  باید  که  امریکاست 
شناخته شود،  برسمیت  ها  زن  جور شود، حقوق 
درگیر  همدیگر  با  ها  افغان  باز  که  شود  تضمین 
که  امریکاست  گپهای  همه  این   ... و  شوند  نمی 
شب و روز در گوش رژیم و افراد منسوب به آن 
می خوانند که تا رسیدن به یک نتیجه مفید وقت 

کشی کنند. 
همچنین بحث آتش بس و غیره نیز از ترفندهای 
در  افغانستان  ملت  اگر  دانند  می  آنها  امریکاست 
دست  خود  مسلحانه  قیام  از  روز  یک  آنها  برابر 
بردارند باز راه های تطمیع و فریب دادن افغان ها 
از چینل های مختلف را با کمک آجندای خاص 
خود تغییر می توانند و لیکن کور خوانده اند چرا که 
افغانستان دگر کشورها نیست که امریکا را نشناسد 
و طالبان یک چنان حرکتی نیست که امریکا و نیات 
شوم آن را ندانند بلکه هم افغانستان کشوری است 
صاحب ملت استکبارستیز و هم طالبان مردانی که 
بخاطر خدا و آمدن نظام شرعی و استقالل کشور 

خود مبارزه می کنند و تا وقتیکه احساس عزت، 
امنیت و استقالل نکنند تا سال که امریکایی ها از 

این پروپاگندها بسازند هیچ فایده نمی کند.
این  که  عساکر  با  دلسوزانه  سخن  یک  خوبست 
روزها از همه بیشتر در افغانستان کشته می شوند 
داشته باشم که ای عساکر بس است اینقدر جهالت 
و نادانی تا به کی چرا خود را مفت مفت به کشتن 
های  نفس  در حق خود،  اینقدر  و چرا  دهید  می 
خود، اوالد خود و وطن خود ظلم می کنید شما 
کشته می شوید تا اشرفغنی بر خون های شما الف 
برای  لندن  های  شاپینگ  در  عبداهلل  داکتر  و  بزند 

خود عیاشی و فحاشی کند؟
یا  کشیده  توبه  و  بیایید  عقل  سر  بر  که  خوبست 
خانه نشین شوید یا با طالبان مبارز یکجا شده بر 
ضد این حکومت فاسق و فاجر دست به قیام بزنید، 
شما فرزندان همان پدران غیور هستید که شوروی 
و انگلیس را در گذشته شکست دادند شما را چی 
شده که برخالف نیاکان با غیرت خود در خدمت 

امریکا کمر بسته اید؟!

احساس  هرگاه  دنیا  های  تنظیم  دگر  عکس  بر  طالبان 
می کنند در میادین سیاست شاید امریکا را قناعت داده 
نتوانند چونکه امریکا در جنگ نامرد و در میدان سیاست 
و خسته شوند  آنکه خفه  بجای  است  گر  بسیار حیله 
هنوز بیشتر خوش می شوند چرا که گزینهٔ نظامی آنها 
همیشه روی دست است و با شوق و انگیزه به جهاد 
و مبارزه خود می پردازند پس امریکا هر وقت بخواهد 

چاره ندارد جز آنکه با طالب صلح و یا مذاکره کند.
***

خوبست یک سخن دلسوزانه با عساکر که این روزها از 
همه بیشتر در افغانستان کشته می شوند داشته باشم 
که ای عساکر بس است اینقدر جهالت و نادانی تا به 
را مفت مفت به کشتن می دهید و چرا  کی چرا خود 
اوالد خود و وطن  اینقدر در حق خود، نفس های خود، 
خود ظلم می کنید شما کشته می شوید تا اشرفغنی بر 
خون های شما الف بزند و داکتر عبداهلل در شاپینگ های 

لندن برای خود عیاشی و فحاشی کند؟
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سعید هروی:
قـاری صاحـب خیلـی خـوش آمدیـد و اگـر در 
ابتـداء چیـزی گفتنـی دارید بـه خواننـدگان عزیز 

بفرماییـد؟
قاری صالح الدین:

اوال اهلّل سـبحانه وتعالـی را بی نهایت سپاسـگزارم 
کـه هم چـون بنـده ناالیـق اش را از قید دشـمنان 
دیـن و وطن آزاد گردانید و بازهم در سـنگر جهاد 
و مقاومـت قـرار گرفتـم واقعـا اگرشـبها وروزهـا 
بازهـم سـر بسـجده باشـم نمیتوانم قـدر این همه 
نعمتهـای اهلل متعـال را بجا بیـاورم، در ثانی از همه 
مخلصیـن اعـم از علماء کرام، محاسـین سـفیدان، 

و عـام مـردم کـه  بخاطـر آزادی این بنـده ضعیف 
شـب و روز دروازهٔ رژیـم را تـک تـک  نمـوده و 
زحمـت کشـیدند  اظهـار قدردانی میکنـم هرچند 
کـه سـخن آنهـا را رژیم کابـل در مـورد آزادی ام 
قبـول نکردنـد لیکـن بازهـم ایـن همـه  زحمـات 
وتکالیـف شـان قابـل قـدر اسـت اهلل متعـال اجـر 

فـراوان نصیـب شـأن  بگرداند.

سعید هروی:
قـاری صاحـب این بار دوم بود که شـما به دسـت 

دشمن اسیر شـدید درست است؟
قاری صالح الدین:

محترم اقری صالح الدین صاحب

ترتیب: ابو حفص هروی

اشاره:
اتفاق  به  بود  کننده  خوشحال  خبر  یک  واقعا  شان  آزادی  خبر  که  الدین  صالح  صاحب  قاری  رهایی  از  پس 
همکاران ارشد کمسیون فرهنگی، )محترم وثیق صاحب و محترم قاری سعید صاحب( بعد از آنکه با تالش و 
کوشش های فراوان معاونت کمیسون فرهنگی اسباب مالقات فراهم شد )در ۲۰ جون ۲۰۱۹ میالدی( ضمن 
مالقات با جناب قاری صاحب صالح الدین، در مورد رهایی شان و احوال زندان و چگونگی خالصی شان از 
زندان گپهای جالب و شنیدنی داشتند که در یک فضای صمیمی و دوستانه ترتیب و اینک به خوانندگان عزیز 

تقدیم می شود:

مصاحبهٔ اختصاصی مجلهٔ حقیقت با

 که موفق به فرار از زندان گردید!
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بلـی چنـد سـال قبـل هـم در ابتـدای مبـارزات ما 
علیـه اشـغالگران و غالمـان شـان، مقـدرات الهی 
چنیـن رفتـه بـود کـه بنـده از مربوطـات والیـت 
بادغیس بدسـت دشـمن اسـیر شـدم که چند سال 
در محابـس فاریـاب، جوزجان، پلچرخـی کابل به 
انـواع تعذیبـات روحی وجسـمی به سـر بـرده که 

بعـد از پـوره شـدن دوره حبس آزاد شـدم.

سعید هروی:
 قـاری صاحـب اگـر در مـورد چگونگی اسـارت 

بگویید؟ خـود 
قاری صالح الدین:

در دوره مسـوولیت خود در والیت فاریاب بخاطر 
مریضـی که داشـتم عازم کشـور پاکسـتان بودم که 
از مسـیر والیت هرات توسط دشـمن دستگیر بعد 
از آن بـه کابـل منتقـل شـدم البته در ایـن مدت که 
3 سـال بیشـتر شـد در قیـد امنیـت بودم عـده ای  
بـه ایـن باور بودنـد که دیگـر قاری صـالح الدین 
ایُّوبـی وجـود نـدارد شـاید اعدام شـود شـاید هم 
باقـی عمـر خـود را در قید دشـمن سـپری کند، و 
بعضـی هـم گپهـای دگـری زدند کـه مـن همه را 
بـه خـدا مـی سـپارم و بـا ایمان بـه این وعـده اهلل 
سـبحانه وتعالـی کسـی که به اهلل متعـال توکل کرد 
ْل  اهلل برایش کافیسـت قـال اهلل تعالی: »َو َمـنْ یَتََوکَّ
َعَلـی اهلّلِ َفُهـَو َحْسـبُُه« تـوکل مـا بـر اهلل متعال بود 
و باالخـره اهلل پـاک مشـکالت مـا را حل و آسـان 

فرمـوده از قید دشـمنان رهـا گردانید.

قاری سعید:
محتـرم قاری صاحـب اگر بگوییـد در زندان چند 
مـدت شـد کـه شـما زندانـی بودیـد و اینکـه در 

کـدام محبـس هـا سـپری کردید؟
قاری صالح الدین:

بنـده از زمـان گرفتـاری درمحابـس متعـدد مدت 
حبـس خـود را سـپری نمـودم، ۶ مـاه در نظـارت 
خانـه بنـدی بودیـم، ۹ مـاه در بگرام بنـدی بودیم 
بـاز مـرا بـه ریاسـت ۹۰ کـه آنجـا بسـیار بنـدی 

هـا را شـکنجه مـی دادنـد، شـوک برقـی و انـواع 
تعذیـب هـا جریـان داشـت، و بسـیار اسـیران را 
تکلیـف جسـمی و روحـی مـی دادنـد، از اقسـام 
ظلـم کار مـی گرفتنـد و بعـد مـرا به ریاسـت  ۴۰ 
بردنـد و حـدود یـک و نیم سـال آنجا بنـدی بودم 
و سـپس مـرا در توقیـف خانـه انتقـال دادنـد کـه 
نسـبتا از امکانـات برخـوردار بود و تـا آخر همان 

بـودم.  جا 

قاری سعید: 
در ریاسـت ۹۰ کابل مشـهور اسـت که زندانی ها 
را بسـیار شـکنجه و انـواع تعذیـب مـی دهند اگر 

در ایـن باره چشـمدید خـود را بگویید؟
قاری صالح الدین:

در ریاسـت ۹۰ بلـی متاسـفانه زندانی ها را بسـیار 
شـکنجه مـی کننـد انـواع تعذیب های جسـمی و 
روحـی بـر زندانیان جریـان دارد، فحش و دشـنام 
و ناسـزا بسـیار می گویند، البته مرا بیشـتر تعذیب 
روحـی مـی دادنـد و صـدای شـکنجه زندانیـان 
واضـح شـنیده می شـد، گاهـی مرا مـی گفتند می 
بینـی همـه را اینجـا شـکنجه می کنیم تـو چه فکر 
مـی کنـی کـه تو را شـکنجه نمـی دهند مـن برای 
شـان مـی گفتـم چـون در لـوح محفـوظ نوشـته 
نشـده کـه مـرا بزنیـد، و همـواره بخاطـر زندانیان 
بـا آنهـا جنجـال مـی کـردم، روزیکـه مـرا از آنجا 
انتقـال مـی دادند زندانیان بسـیار گریان و پریشـان 
بودنـد کـه قـاری صاحب شـما بودید خـوب بود 
اعتـراض مـی کردید و بخاطر شـما ما را شـکنجه 
نـداده یا کمتر شـکنجه مـی کردند حـاال که بروید 

معلـوم نیسـت که چه کسـی غـم مـا را بخورد.

وثیق صاحب:
تحقیـق کـی می کردنـد یعنی تحقیقات از شـما را 
امریکایـی هـا می کردند یـا داخلی هـا و غالبا چه 

چیز پرسـان مـی کردند؟
قاری صالح الدین:

در روزهـای ابتـدای گرفتـاری مـا، تحقیقـات را 
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خارجـی هـا مـی کردنـد که شـما چـرا بـه طالبان 
پیوسـته ایـد عاملش چی اسـت و چرا خـود را به 
ایـن سـختی ها گرفتـار کرده ایـد، ما البتـه برایش 
دلیـل مـی آوردیم کـه در مناطق ما جنرال دوسـتم 
و ملیشـه هـای آنهـا بسـیار ظلم هـا مـی کردند ما 
از دسـت ظلـم های جنرال دوسـتم و ملیشـه های 
آن کـه بـر مـا و مردم مظلـوم ما می کردنـد مجبور 
شـدیم دسـت بـه سـالح بـرده و در برابـر رژیـم 

جنـگ کرده و ایسـتاد شـویم.

وثیق صاحب: 
بعضـی رسـانه هـا و یـا در صفحـات اجتماعـی 
چنیـن خبرهـای شـنیده مـی شـود کـه در آزادی 
شـما کـدام معاملـه یا سـازش بـا افراد رژیم شـده 

اسـت شـما در ایـن بـاره چـه گفتنـی داریـد؟
قاری صالح الدین:

قطعـا دروغ اسـت رسـانه هـا اگـر چنیـن چیـزی 
گفتـه یـا در فیسـبوک هـا و صفحـات اجتماعـی 
در مـورد رهایـی مـا چنین اخبـاری را نشـر کرده 
کامـال دروغ اسـت در آزادی ما جـز نصرت غیبی 
اهلل متعـال هیـچ چیـز دگـر نبـوده اسـت، در کل 
جریـان آزادی مـا یـک یا دو نفر انصـار بود که اهلل 
متعـال خیرشـان دهـد یـاری کردند دگه هـر چیز 
کـه گفته یا شـنیده شـده، کـم و اضافـه از تبلیغات 
دشـمن اسـت چونکـه دشـمن در امـر آزادی مـا 
بسـیار یک شکسـت کالن خورده چنیـن افواهات 
مـی کنـد، و متاسـفانه در صـدد توطئـه و بدنامـی 
اسـت کـه گویـا در اینجـا کـدام معاملـهٔ سیاسـی 
صـورت گرفتـه، این تبلیغات دروغ محض اسـت.
چونکـه آزادی مـن همزمـان شـد بـا آن شـب که 
دشـمن بـاالی محبـس مجاهدیـن در منطقه شـاخ 
ولسـوالی قیصـار  یـورش بردند که همـه زندانیان 
سیاسـی و جنایی را که نزدیک به ۸۰ تن می رسید 
بـا  خـود بردنـد بعضی هـا در صفحـات اجتماعی 
چنیـن وانمـود کردنـد کـه گویـا  قـاری صـالح 
الدیـن را  در بـدل اینهـا رهـا کردنـد اینجـا کـدام 
معاملـه صورت گرفته باشـد واهلل قسـم یـاد میکنم 

کـه هیـچ معاملـه صـورت نگرفتـه و نـه هـم مـن 
اهـل معامله هسـتم. و البته شـما هم شـاید شـنیده 
یـا دیـده باشـید کـه دشـمن بـر دیگـر زندانهـای 
مجاهدیـن مثـل یـورش بـر محابیـس والیت های 
داشـت. جریـان  نیـز  قنـدوز  و  بغـالن   ، هلمنـد 

قاری سعید:
در زنـدان بگـرام مشـهور اسـت کـه بسـیار باالی 
زندانـی هـا ظلـم و شـکنجه جریـان داریـد شـما 
اگـر از چشـمدید خود بـه خوانندگان مـا بگویید؟

قاری صالح الدین:
بلـی متاسـفانه در ایـن زنـدان نیـز انـواع شـکنجه 
بعضـی  دارد،  جریـان  جسـمی  و  روحـی  هـای 
دوسـتان ما را روز برده شـب می آوردند و بسـیار 
شـکنجه شـان مـی کردنـد، بـه طـرف تشـناب ها 
بـا چشـم هـای بسـته بـرده مـی شـدند و تعذیب 
روحـی بسـیار مـی دادنـد، روز و شـب و اوقـات 
بـرای آدم معلـوم نمـی شـود از بـس در حالـت 
چشـم بسـته و دسـت بسـته بـه سـر می برنـد، و 
هیـچ وقـت نمازهـا هـم معلـوم نمی شـد، مزاحم 
تـالوت قرآن شـریف مـی شـدند گاهی قـرآن ها 
را نمـی دادنـد و بـه لـت و کـوب زندانیـان مـی 

پرداختند. 

قاری سعید:
روحیـات مجاهدیـن زندانی در برابـر انواع ظلم و 

شـکنجه رژیـم چگونه بود؟
قاری صالح الدین:

بسـیار کـم مجاهدیـن پیدا می شـد کـه روحیاتش 
خـراب باشـد همـه مجاهدیـن حتـی در حالـت 
شـکنجه و تعذیـب روحـی خـوش و خوشـگوار 
بودنـد و ایـن همـه را بـرای خـود افتخـار مـی 
دانسـتند کـه بخاطـر دین خدا شـکنجه و یا عذاب 
مـی شـوند و چونکـه مجاهدیـن بـر بنـای عقیده 
مبـارزه مـی کننـد لـذا اثـرات بـد زنـدان بـر آنهـا 

هیـچ تاثیـر نمـی کند. 
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وثیق صاحب:
زنـدان  در  بگوییـد  خودتـان  از  صاحـب  قـاری 
روزهـا چگونـه سـپری مـی شـد یـا اینکـه کـدام 

خاطـره چیـز اگـر داریـد بفرماییـد؟
قاری صالح الدین:

کـه  گویـم  مـی  سـپاس  را  خـدا  مـن  الحمـدهلل 
درسـت اسـت زنـدان سـختی هـای خـود را دارد 
ولـی شـما بـاور بکنیـد مـن چنـان فکـر مـی کنم 
کـه ایـن مـدت چهـار سـال چیـز کـه بـودم گویا 
در یـک پوهنتـون بودم، هـم تجربه ما زیادتر شـد 
هـم خـدا را شـکر پختـه تر شـدیم و هـم وضع و 

اوضـاع بـه مـا بهتـر معلوم شـد.
دشـمن بسـیار تـالش مـی کـرد مخصوصـا افـراد 
دوسـتم کـه مـا را بـا وعده و وعیـد بترسـاند اما با 
تـوکل بـه خدا آنهـا را مایـوس کردیم، آنهـا باربار 
پیشـنهاد مـی کردنـد کـه اگر تو بـا دوسـتم یکجا 
شـوی، تـو را معـاون جنبـش ایسـتاد مـی کنیـم، 
یـا والیـت فاریـاب را بـه تـو مـی دهیـم، یـا بـه 
ترکیـه تـو را بحیـث پناهنده سیاسـی می فرسـتیم 
و حقـوق ۶ هـزار یا بیشـتر دالـر برایـت مقرر می 
کنیـم و ... امـا حالـی کـه بـا مـا نشـوی ایـن حال 
و روز تـو اسـت هیـچ کسـی از طالبـان غـم تو را 
نمـی خـورد و پرسـان تـو نمی کننـد و فـالن، اما 
مـن در جوابـش مـی گفتیـم مـا بـه خاطـر رضای 
خـدا بیـرون شـدیم و همـه ایـن وعده های شـما 
را نادیـده گرفتـه و از وعیدهـای شـما هیـچ ترس 
نداریـم پشـت و پنـاه مـا بـه خداسـت و او مـا را 

تنهـا نمـی ماند.
البتـه دعـا و اسـتخاره هـم زیـاد کردیـم در ایـن 
روزهـای نزدیـک بـه آزادی، هـم مـا هـم خانواده 
و فامیـل مـا دعـاء و اسـتخاره زیـاد کردیـم به این 
زودی خانـواده مـا گفت یک شـب خـواب دیدیم 
آنجـا  و  رفتیـد  فاریـاب  بـه  و  آزاد شـدید  شـما 
مجاهدیـن صـف کشـیده بـه انتظار شـما اسـت و 
مـی گویند که شـیخ صاحب هبـه اهلل امیرالمومنین 
هم تشـریف مـی آورد برای تبریکی تـان، خداوند 
ایـن خـواب صادقه را نیک تعبیر فرمـود و ما را از 

زنـدان ظالمان نجـات داد.
آزادی مـا در عقـل و منطـق جـور نمـی آیـد مگر 
کسـیکه از منظـر ایمان به این مسـایل نگاه کند باز 
برایش معلوم می شـود که اهلل متعال که یک کار را 
خواسـته باشـد بکند مقدرات آن را آسـان می کند. 
تنهـا یـک آرزوی مـا تـا هنـوز پـوره نشـده باقـی 
هـر آرزو داشـتیم اهلل متعـال پـوره کـرده اسـت و 
آن آرزوی شـهادت اسـت کـه از اهلل متعال آرزوی 

شـهادت و رضایـت او را انتظـار داریـم. 

وثیق صاحب:
پیـام شـما بـرای ملـت مسـلمان و مجاهدین چی 

ست؟ ا
قاری صالح الدین:

پیـام مـن بـه ملـت مسـلمان و مجاهـد خـود و به 
تمـام بـرادران مجاهـد اینسـت کـه بـه افواهـات 
و  نکننـد  توجـه  هیـچ  دشـمن  پروپاگندهـای  و 
همچنـان بـه جهـاد و مبـارزه خود بر ضـد اهداف 
اشـغالگران و غالمـان شـان ادامـه بدهنـد و بدانند 
کـه پیـروزی اول و آخر از مسـلمانان و مجاهدین 
اسـت، و هـر سـخن و یـا کـدام گـپ می شـنوند 
بایـد بسـیار تحقیـق کـرده و خـود را از موضـوع 
آگاه کننـد چنانچـه در آیـه هـای قـرآن شـریف 
ِذيـَن آَمُنـوا إِن َجاَءُكْم  تاکیـد شـده اسـت: »يَـا َأيَُّهـا الَّ
ُنـوا َأن ُتِصيُبـوا َقْوًمـا بَِجَهالَـةٍ َفُتْصبُِحـوا  َفاِسـٌق بَِنَبـإٍ َفَتَبيَّ
آيـهٔ  ايـن  يـا  نَاِدمِيـَن« )۶ حجـرات( و  َفَعْلُتـْم  َمـا  َعَلـىٰ 
ـِنّ  شـريفه: أَ»يـا ُيَّهـا الَِّذيـَن آَمُنـوا اْجَتنُِبـوا َكثِيـًرا مِـَن الَظّ
ـِنّ إِْثـٌم ...« )۱۲ حجـرات(، تـا خـدا  إَِنّ بَْعـَض الَظّ

نخواسـته در دام شـیطان گیـر نکننـد. 

همکاران مجله:
قاری صاحب تشکر از اینکه وقت گذاشتید!

قاری صالح الدین:
مـا هـم از شـما تشـکر و قدردانـی مـی کنیـم کـه 
بـه مجاهدیـن و ملـت  مـا  آواز  سـبب رسـاندن 
مسـلمان می شـوید و امیدوارم همیشه در کارهای 

خـود موفق و سـربلند باشـید.
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محمـد مرسـی، نخسـتین رئیـس جمهـور منتخب 
میـالدی   ۲۰۱۹ جـون   ۱۷ بتاریـخ  مصـر  کشـور 
در جریـان جلسـه دادگاه بـر اثـر حملـه قلبـی بـه 
سـن ۶۷ سـالگی جـان باخـت و از قیـد زنـدان 
و زندگـی نجـات یافـت. مرسـی از شـش سـال 
بـه اینسـو زندانـی بـود. او در اپریـل سـال ۲۰۱۵ 
میـالدی از سـوی محکمـه جنایی قاهره به بسـت 
سـال حبـس و سـپس در مـاه مئ آن سـال به جرم 
شکسـتن زنـدان در سـال ۲۰۱۱ میـالدی که منجر 
بـه آزادی هزاران نفر به شـمول خود او شـده بود، 
بـه اعـدام محکـوم شـد. او بـا لبـاس قرمـزی کـه 
در مصـر مخصـوص زندانیـان محکـوم بـه اعـدام 

اسـت، بـه دادگاه آورده مـی شـد.
دولـت السیسـی جـز دو پسـر حتی بـرای خانم و 
دختـران او هـم اجـازه نـداد که در جنازه شـرکت 
بکننـد و یـا جسـد مرسـی را در قبرسـتان آبایـی 
شـان بخـاک بسـپارند. جنـازه شـب هنـگام و بـه 
شـکل مخفیانـه در شـفاخانه زندان خوانده شـد و 
سـپس در مدینـة النصر در شـرق قاهـره، پایتخت 

مصـر دفـن خـاک شـد. دولـت کنونـی مصـر از 
گردهمایـی صدهـا هـزار نفری در جنـازه او ترس 

داشت.
تنظیـم اخوان المسـلمین مصر مرگ محمد مرسـی 
را قتـل خوانـد. رجـب اردوغـان، رئیـس جمهور 
ترکیـه نیـز دولـت مصـر را به عـدم مداخلـه برای 
نجات محمد مرسـی متهم کرد و مرسـی را شـهید 
خوانـد )وزارت امـور خارجـه مصـر حرفهـای او 
را غیـر مسـئوالنه خوانـد و سـفیر ترکیـه در مصر 
را بـه وزارت خارجـه احضـار کـرد( . امیـر قطـر، 
خارجـه  امـور  وزیـر  و  ایـران  خارجـه  وزارت 
ابـراز  مرسـی  محمـد  وفـات  بـر  نیـز  اندونیزیـا 
تاسـف کردنـد. امارت اسـالمی افغانسـتان نیز طی 
اعالمیه ای، تسـلیت خـود را به خانـواده، رهروان 
فکـری و پیـروان او و بـرای تمـام امـت اسـالمی 
ابـراز نمـود. امـا در مجمـوع، نه تنها جهـان غرب 
و دموکراتیـک از اظهار تاسـف خـودداری کردند، 
بلکـه تقریبا تمام کشـور ها و سـران جهان اسـالم 
نیـز بـار دیگر ثابت سـاختند کـه چه انـدازه دنباله 

حبیبی سمنگانیمرسی و دورویی دموکراتان
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رو سیاسـت غربـی هـا و یـا هـم گرفتـار پالیسـی 
هـای مغرضانه هسـتند. 

کشـور مصـر در سـال ۱۹۵3میالدی بـه جمهوری 
عربـی مصـر تبدیـل شـد. امـا پـس از ۵۹ سـال، 
دکتـور محمـد مرسـی نخسـتین رئیـس جمهـور 
مصـر بـود کـه توسـط انتخابـات و رای مـردم بـه 
قـدرت رسـید. حـزب آزادی و عدالـت کـه در 
بـود  المسـلمین  اخـوان  تنظیـم  شـاخه  حقیقـت 
نخسـت در انتخابات پارلمانی سـال ۲۰۱۲-۲۰۱۱ 
میالدی از جمله ۵۰۸ کرسـی پارلمـان، ۲3۵ آن را  
بدسـت آورد و بـا ائتـالف بـا حزب النـور )حزب 
کامیـاب  کرسـی   ۱۲3 بـر  کـه  مشـرب(  سـلفی 
سـپس  داد.  تشـکیل  ائتالفـی  دولـت  بـود  شـده 
محمـد مرسـی، رئیـس حـزب آزادی و عدالت در 
انتخابات ریاسـت جمهـوری سـال ۲۰۱۲ میالدی 
بـا کسـب ۵۱.۷3 در صـد آراء در مقابـل احمـد 
شـفیق )کاندیـدای آزاد( برنـده شـد و بتاریـخ 3۰ 
جـون ۲۰۱۲ میـالدی بحیـث رئیـس جمهور مصر 

سـوگند یـاد کرد.
 پیـش از دکتـور محمـد مرسـی، هر چهـار رئیس 
جمهـور مصـر )محمد نجیـب، جمـال عبدالناصر، 
انـور سـادات و حسـنی مبـارک( بـه شـیوه غیـر 
دموکراتیک به قدرت رسـیده بودنـد و در مجموع 
۵۸ سـال حکومـت کردنـد. اما دولـت دموکراتیک 
مرسـی تنها ۱۲ مـاه دوام کـرد و بتاریخ 3 جوالیی 
نیروهـای  فرمانـده  سـوی  از  میـالدی   ۲۰۱3
مسـلح مصـر جنـرال عبدالفتاح السیسـی بـه بهانه 
اعتراضـات مردمـی منحـل گردیـد و خود مرسـی 
بـا مقامـات دیگـر دولـت او، بـه زنـدان انداختـه 
شـدند. حـزب النـور کـه شـامل دولـت ائتالفی به 
سـرکردگی محمـد مرسـی بـود، پیـش از برکناری 
دولت مرسـی تغییر سیاسـت داد و بعدا از السیسی 

کرد. حمایـت 
عبدالفتـاح السیسـی، کـه از اگسـت ۲۰۱۲ میالدی 
از سـوی دولـت مرسـی بـه عنـوان رئیـس ارتش 
و همزمـان وزیـر دفـاع تعییـن شـده بـود، پس از 
انجـام کودتـا بـر ضـد دولـت مرسـی، انتخابـات 

کامـال تقلبـی را در سـال ۲۰۱۴ میـالدی بـه راه 
انداخـت و بـه حمایـت رئیـس جمهـور پیشـین 
مصـر حسـنی مبـارک، کاندیدای پیشـین ریاسـت 
ازهـر،  جامعـه  شـیخ  شـفیق،  احمـد  جمهـوری 
پـوپ مسـیحیان قبطی و حـزب النـور، در حالیکه 
اخـوان المسـلمین و دیگر احزاب سیاسـی کشـور 
انتخابـات را مقاطعه کـرده بودند، ششـمین رئیس 

جمهـور مصر شـد.
داران  اینسـت کـه جهـان غـرب و پرچـم  مهـم 
دموکراسـی، نـه در برابر سـرنگونی دولت مرسـی 
سـر و صـدای بلنـد کردند، نـه در دوران اسـارت 
شـش سـاله او آه و فغانـی کردنـد و نـه هـم بـر 
مـرگ مظلومانـه اش اشـکی ریختند. حال اینسـت 
کـه مرسـی و حـزب او بـه شـیوه دموکراتیـک به 
قـدرت رسـیده بودنـد و جمهـوری عربـی مصـر 
بـرای اولیـن بـار شـاهد دموکراسـی واقعـی بـود. 
آیـا تعجـب آور نیسـت کـه امریـکا، اروپـا و تمام 
مدعیـان دموکراسـی از یکسـو در صـدد ترویـج و 
حاکمیـت دموکراسـی در سراسـر جهـان هسـتند 
)حتـی دموکراسـی را از عمده ترین دسـتآوردهای 
تهاجـم نظامی بر افغانسـتان می دانند( و از سـوی 
او،  دولـت  و  مرسـی  از  حمایـت  بجـای  دیگـر 
همواره السیسـی را سـتایش و پشـتیبانی کرده اند؟
واقعیـت اینسـت کـه از السیسـی تنهـا بـه شـکل 
ابزار اسـتفاده شـده و می شـود. عامالن و طراحان 
اصلی سـرنگونی دولت مرسـی و تعذیب، شکنجه 
و مـرگ او، امریکایـی هـا و ائتالفیان شـان اسـت. 
آمـاده  هیـچ صـورت  بـه  آن  متحـدان  و  امریـکا 
نبودنـد کشـور مصر، کـه پر جمعیت ترین کشـور 
در خـاور میانـه، سـومین پر جمعیت ترین کشـور 
در قـاره افریقـا، دارای اهمیت خاص اسـتراتژیک 
در بیـن قـاره هـای افریقا و آسـیا و در همسـایگی 
فلسـطین موقعیت دارد، بدسـت کسانی قرار بگیرد 
کـه منافـع و مصالـح شـوم آن هـا را بـا تهدیـد و 

خطـرات مواجه سـازند. 
امـا قضیـه مصـر بـرای مسـلمان هـای جهـان باز 
هـم روشـن مـی سـازد کـه جهـان غـرب تنهـا 
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در پـی ایـن نیسـت کـه احـزاب دینـی و سیاسـی 
شـوند،  باورمنـد  دموکراسـی  بـه  هـا  مسـلمان 
بلکـه آن هـا مـی خواهنـد مسـلمان هـا بـه چنان 
دموکراسـِی رو بیاورنـد کـه در آن، افـکار و بـاور 
هـای اسـالمی جا نداشـته باشـد. بـه تعبیر آسـانتر 
؛ مسـلمان هـا نـه تنهـا دموکـرات بلکه بایـد لبرال 
و سـیکوالر باشـند و معتقـدات اسـالمی )مثـال ؛ 
سـربلندی اسـالم، نظام اسـالمی، اخوت اسـالمی 
و.........( را از نهـان خانـه هـای قلب و ذهن شـان 
محـو بکننـد. مشـکل مرسـی و حـزب او این بود 
کـه بـا محـض پوشـیدن جامـه دموکراسـی، گمان 
کردنـد اهل غـرب و دموکراتان جهان بـه پیروزی 
آن هـا بـه تمـام معنـی ارج مـی گذارنـد و دولت 
دموکراتیـک آن هـا را در سـائر عرصـه ها حمایت 

کنند. مـی 
آنانـی کـه بـه ایـن بـاور انـد کـه جهـان غـرب و 
یـا پرچـم داران دموکراسـی تنهـا بـا مـال و آخنـد 
دشـمنی دارنـد، بایـد بداننـد کـه محمـد مرسـی 
فوق لیسـانس خود را از دانشـگاه قاهره در رشـته 
و  بـود  گرفتـه  متالـورژی(  بخـش  )در  انجینـری 
سـپس دکتـورای خـود را در موضـوع »محافظـت 
از ماشـین هـای فضاپیمـا« در دانشـگاه کالیفرنیای 
جنوبـی )امریـکا( تکمیـل نمـود. مدت چند سـال 
ایالتـی امریکایـی درس گفـت. نیـز  در دانشـگاه 
در دهـه هشـتاد میـالدی در بـزرگ ترین سـازمان 
سـپس  کـرد.  کار  نیـز  »ناسـا«  امریـکا  ساینسـی 
مـدت بسـت و پنـج سـال )از ۱۹۸۵ تـا ۲۰۱۰م( 
در دانشـگاه زقاریـق )مصـر( بحیـث پروفیسـور و 
رئیـس بخـش انجینـری خدمـت نمـود. از جملـه 
پنـج فرزنـد او، دوی آن در امریـکا بدنیـا آمده اند 
و تبعیـت امریکایـی دارند. محمد مرسـی از سـال 
۲۰۰۰ تـا ۲۰۰۵ میـالدی نیـز بـه عنـوان وکیـل در 
پارلمـان مصر حضور داشـت و از سـابقه و تجربه 

بود. برخـوردار  پارلمانـی 
یکی از اتهامات وارده بر محمد مرسـی جاسوسـی 
بـرای تنظیـم فلسـطینی »حمـاس« بـود. از سـوی 
دیگـر، مجلـه انگلیسـی »دی اکانومسـت« جنـرال 

افتخـار حامـی  بـا کمـال  السیسـی را  عبدالفتـاح 
اسـرائیل مـی خوانـد. گویـا در سیاسـت امـروزی 
جهـان، رابطـه و دوسـتی با مسـلمان هـای مظلوم 
جـرم و خدمـت به یهودیـان ظالم، سـبب تقدیر و 

است. تحسـین 
بـرای امریـکا و جهـان غـرب ایـن مهـم نیسـت 
کـه در کشـور هـای اسـالمی کـدام گونـه نظـام 
حکومتـداری حاکـم اسـت. مهم اینسـت کـه باید 
بـه هر خواسـته مشـروع و نامشـروع آن هـا بدون 
چـون و چـرا لبیـک بگویـد و طبـق اسـتراتژی ها 
و پالیسـی هـای آن هـا راه بـرود. در افغانسـتان، 
اگـر نظـام اسـالمی )امـارت اسـالمی( در برابـر 
اهـداف شـوم آن هـا مزاحـم بـود، بـر آن یـورش 
مـی برنـد و الف می زننـد که نظام دموکراسـی را 
بـه ارمغـان آورده انـد. امـا در مصر، هرگاه توسـط 
نظـام دموکراسـی بـه نتائـج دلخواه شـان نرسـند، 
چهـره هـای ابـزاری خـود را روی کار مـی کننـد 
و طـی کودتـا، گلیـم دموکراسـی را بر مـی چینند 
و از نظـام دیکتاتـوری اسـتقبال می کننـد. حاصل 
اینکـه از دموکراسـی نیـز تنهـا و تنها بحیـث ابزار 

اسـتفاده مـی کننـد و بس.
در اخیـر، سـطور پایانـی و دعائیـه اعالمیـه امارت 
اسـالمی بـه مناسـبت درگذشـت محمـد مرسـی 
را، نقـل نمـوده مقالـه را نقطـه پایـان مـی گـذارم 
: »خداونـد بـر دوکتـور مرسـی مرحمـت نماید و 
تمـام سـعی و تـالش هـای وی را در راه اعـالء 
کلمـة اهلل قبـول فرمایـد. آمیـن یـا رَبّ العلمیـن . 
ثبـات و اسـتقامت مرحـوم مرسـی الگویـی بـرای 
پیـروان حـق می باشـد و تاریخ اسـالم و بشـریت 

بـر آن افتخـار خواهـد کـرد« .
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ملتی  افغان،  ملت  می نازم؛  خود  سربلند  ملت  به 
مجاهد و شهید پرور که همه چیزش را قربان دین 
ملت عظیم  این  برتری  برای  است.  کرده  رحمانی 
همین آیه کریمه کافی است »الَّ يَْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن 
فِي  َواْلُمَجاِهُدوَن  َرِر  الضَّ ُأْولِي  َغْيُر  اْلُمْؤمِنِيَن  مَِن 
اْلُمَجاِهِديَن  اللُّ  َل  َفضَّ َوَأنُفِسِهْم  بَِأْمَوالِِهْم  الّل  َسبِيِل 
بَِأْمَوالِِهْم َوَأنُفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة َوُكالًّ َوَعَد 
َل اللُّ اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجًرا  اللُّ اْلُحْسَنى َوَفضَّ

َعِظيًما.«
 ملتی که تمام نامالیمات و سختی های زندگی را 
تحمل کرده و لیکن سرخم کردن در جلوی متکبران 
عصر را هیچگاه قبول ننموده و با مقاومت، جهاد و 
ایستادگی خود سمبل و الگویی به تمام معنی برای 

تمامی آزادی خواهان جهان گشته است.
ملت افغان زمین با تمامی سادگی خود و با تمامی 
فقر و فاقه ای که به آن مبتال بوده و یکی از فقیرتریِن 
همیشه  اما  می آیند،  شمار  به  جهان  کشورهای 
سرهای خود را در میان ملت ها بلند نگاه داشته اند 
از  معاصر  جهان  را  آزادی  درس  که  راستی  به  و 

ایشان حاصل نموده اند.
که  هستند  عجیبی  دارای خصوصیات  افغان  ملت 

بدان سبب، اهلل متعال آنها را برای درس عبرت دادن 
به دشمنان خود به نوعی انتخاب کرده و به سبب 
زمین  به  را  عصر  هیوالهای  بزرگترین  پوزهء  آنها 

مالیده است.
 این سعادت به زور بازو نیست 

تا نبخشد خدای بخشنده 
افتخار،  عزت،  از  مملو  مسلمان،  ملت  این  تاریخ 
جهاد و ایستادگی در برابر اشغالگران و استعمارگران 
است. شکست امپراطوری بریتانیای کبیر)انگلیس( 
و شکست اتحاد جماهیر شوروی سابق، آن اژدهایی 
که نزدیک بود تا تمام جهان را ببلعد؛ اما جوانان، 
دالورخیز  سرزمین  این  کودکان  و  زنان  پیرمردان، 
و استکبار ستیز، سّد محکمی در برابر این سیالب 
و  نابودی  اضمحالل،  و  شدند  کمونیستی  عظیم 
عقب گردش را با دستانی خالی، اما توکلی کامل بر 
اهلل متعال و استقامتی تاریخی، رقم زدند و توانستند 
سِر اژدهای سرخ را قطع کرده و نه تنها خود را، 
بلکه تمام جهان را از نظرات فاسد و فاقد عقالنیت 

و فطرت سلیِم اشتراکیت نجات بخشند.
باید این خط را درشت و با آب زرین نوشت که 

»جهان ممنون ملت مسلمان افغان است«

ملتی سربلند 
به بُلندای هندوکش 

داود مهاجر
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با  مسلمان  ملت  این  آری، 
داشت  دست  در  آنچه  گذاشتن 
مجاهدت،  و  اخالص  طبَِق  در 
جهت و رِخ دنیا را عوض کرد. 
شهید  میلیون  یک و نیم  از  بیش 
حدود  و  سرخ  ارتش  برابر  در 
در  حاال  تا  شهید  میلیون  یک 
برابر صلیبیان و هزاران معیوب، 
بیوه، یتیم و بی سرپرست همه و 
این  که  هستند  ارزش هایی  همه 
ملِت مومن قربان کرد. آنها بهائی 
از  آزادی  را جهت  قیمتی  بسیار 
عصری  و  دور  هر  استعمارگران 

داده اند.
استکبار ستیزی و دین پروری از 

و  سرافراز  متحد،  مسلمان،  ملت  این  بارز  صفات 
حاضر در هر قربانگاهی است. قربانی مالی، جانی، 
خصائلی  از  نفر،  میلیونها  هجرِت  و  وطن  ترک 
مسلمان  ملت  این  گوشت  و  خون  با  که  هستند 

عجین گردیده است.
بِأنُفسهم.  ما  یُغیّروا  حتّی  بقومِِ  ما  یُغیّر  ال  اهللَ  إّن 
خداوند متعال حال هیچ ملتی را تغییر نمی دهد تا 

زمانیکه خودشان دست به تغییر بزنند.

عالمه اقبال رحمه اهلل چه زیبا می ُسرایند 
 خدا آن ملتی را سروری داد 

 که تقدیرش به دست خویش بِنِوشت 
 به آن ملت سروکاری ندارد 

 که دهقانش برای دیگران کشت 

دوشادوش  صحنه ها،  تمام  در  ما  مسلمان  ملت 
آنها  نصرِت  و  بوده  ایستاده  خود  مجاهد  فرزندان 
از آن  با جان و دل کرده است. دشمنان اسالم  را 
جهت که ملت ما را همتًا مجاهد پرور می پندارند، 
بین نظامی و  لذا در تمامی عملیاتهای خود فرقی 
غیر نظامی نمی آورند و مرد و زن را، پیر و جوان را 
یکسان قتل کرده و خانه ها را باالی سرشان تخریب 

میکنند.
یک  با  زرخریدشان،  اجیران  و  اشغالگر  دشمنان 

ملت روبرو هستند؛ نه یک گروه و حزب.
جنگ  حال  در  ایدئولوژی  و  عقیده  یک  با  آنها 
سپر  را  خود  جان های  ما  ملت  تمامِی  که  هستند 

عقیده خویش قرار میدهند.
این ملت، همان ملت سربلندیست که تاریخ معاصر 
دین  و  ستیزی  استکبار  شجاعت،  به  گذشته،  و 
و  دبدبه  هم  اینَک  و  میدهد  شهادت  آن،  پروری 
تکبّر فرعون عصر، آمریکای خونخوار را با مذلِّت 
نشان  و  نام  که  است  زود  و  کرده اند  روبرو  تمام 
آمریکا را نیز به زباله دان تاریخ بیندازند؛ همانگونه 
بریتانیای  و  شوروری  جماهیر  اتحاد  شکست  که 
کبیر را در برگه های زرین تاریخ شان ثبت کرده اند.
به امید پیروزی حق بر باطل ... اِّن الباطَل کاَن َزُهوقا

تمامی  با  و  خود  سادگی  تمامی  با  زمین  افغان  ملت 
فقر و فاقه ای که به آن مبتال بوده و یکی از فقیرتریِن 
کشورهای جهان به شمار می آیند، اما همیشه سرهای خود 
که  راستی  به  و  داشته اند  نگاه  بلند  ملت ها  میان  در  را 
درس آزادی را جهان معاصر از ایشان حاصل نموده اند.

***
فرزندان  دوشادوش  صحنه ها،  تمام  در  ما  مسلمان  ملت 
مجاهد خود ایستاده بوده و نصرِت آنها را با جان و دل 
را  ما  ملت  که  جهت  آن  از  اسالم  دشمنان  است.  کرده 
همتًا مجاهد پرور می پندارند، لذا در تمامی عملیاتهای 
خود فرقی بین نظامی و غیر نظامی نمی آورند و مرد و 
زن را، پیر و جوان را یکسان قتل کرده و خانه ها را باالی 

سرشان تخریب میکنند.
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چقــدر منتظریــم تــا قطــرات بــاران دشــت هــای 
ــای  ــاغ ه ــکیده، ب ــای خش ــت ه ــوزان، زراع س
تشــنه و درختــان پژمــرده شــده مــا را زنــده نماید، 
ــازد،  ــی آغ ــدن م ــه باری ــاران ب ــه ب ــی زمانیک ول
تاریکــی فضــا را در بــر مــی گیــرد، صــدای رعــد 
ــرق  ــش ب ــد و درخش ــی خراش ــا را م ــوش ه گ
دلهــا را مــی لرزانــد؛ امــا بــه خاطــر هــدف واالی 
ــده شــدن زمیــن و رشــد و نمــوی  خــود کــه زن
ــل  ــه را متحم ــن هم ــت، ای ــان اس ــالت م حاص

مــی شــویم و صبــر مــی کنیــم.
ــر و  ــی باشــد، در گی ــن قســم م ــاد هــم همی جه
ــا  ــه ه ــا دشــمن، فتن ــا ب ــی م ــارزه طوالن دار و مب
ــه  ــوند و دسیس ــی ش ــبز م ــا س ــرمیزنند، باله س
ــر مــی شــوند،  ــی دیگــر فضــا گی هــا یکــی از پ
ولــی مجاهــد همچنــان در مســیر خــود حرکــت 
مــی کنــد و گامهایــش اســتوار اســت، تــا اینکــه 

بــه هــدف واالی خــود برســد و رســتگار شــود، 
رســتگاری کــه قــرآن آن را چنیــن تعریــف نموده 
ــاِر َوُأْدِخــَل  ــِن النَّ ــْن ُزْحــِزَح َع ــد:»َ َم ــت و میفرمای اس
ْنَيــا إاِلَّ َمَتــاُع اْلُغــُروِر«. ــَة َفَقــْد َفــاَز َوَمــا اْلَحَيــاُة الدُّ اْلَجنَّ
]آل عمــران:۱۸۵[ ترجمــه: )پــس هــر کــه از آتش 
)دوزخ ( دور داشــته شــد، و بــه بهشــت در آورده 
شــد، قطعــًا رســتگار شــده اســت. و زندگــی دنیــا 

چیــزی جــز مایــة فریــب نیســت(.
یکــی از بزرگتریــن مصیبــت هــا و عمیــق تریــن 
ــت وارد  ــک جماع ــدن ی ــر ب ــه ب ــای ک ــم ه زخ
میشــود و آن را سراســیمه میکنــد، از دســت دادن 
ــا  ــه بس ــت، و چ ــروه اس ــت و گ ــر آن جماع امی
ــمبول  ــا س ــا تنه ــت ه ــض جماع ــراء بع ــه ام ک
وحــدت نــه، بلکــه مغــز متفکــر و محــرک اصلــی 
آن جماعــت انــد کــه از میــان رفتــن شــان ریشــه 

ــد.  هــای جماعــت را ســخت مــی لرزان

منصورشهید

 آن پرچم دار آزاده!

وحید روستایی



 سال ششم - شماره چهارم 
18 رمضان و شوال 1440هـ

ــه  ــخ دو ده ــتان در تاری ــالمی افغانس ــارت اس ام
ــت  ــد از دس ــه مانن ــش ب ــارزۀ خوی ــاد و مب جه
دادن مــال اخترمحمــد منصــور رحمــه اهلل صدمــة 
ــزرگان  ــران و ب ــود، ممکــن رهب ــده ب شــدید ندی
مــالروزی،  آخنــد،  مــالداداهلل  مثــل  زیــادی 
ــان و  ــوی عبدالحن ــالم، مول ــال عبدالس ــی م حاج
... رحمهــم اهلل ازیــن گــروه شــهید شــده باشــند 
ــود،  ولــی صبــر همــة آنهــا ســهل و آســان تــر ب
چــون بــا وجودیکــه آنــان افــراد مهمــی در نظــام 
ــا  ــا ب ــتند ت ــرار نداش ــگاه ق ــی در جای ــد ول بودن
ــرزد. ــار بل ــک ب ــت ی ــان اســاس حرک ــن ش رفت

مــال اخترمحمــد منصــور رحمــه اهلل در مــاه هــای 
ــورای  ــرف ش ــری از ط ــال ۱۴3۶ هج ــر س اخی
ــن انتخــاب  ــوان امیرالمومنی ــه عن ــد ب حــل و عق
ــمنان را  ــاد و دش ــان را ش ــه مومن ــی ک ــد، لقب ش
ســخت ناراحــت ســاخت. امــا او پیــش از انتخاب 
شــدنش بــه عنــوان امیــر رســمی حرکــت، نزدیک 
بــه ســه ســال در مقــام فرماندهــی قــرار داشــت و 
ــری میکــرد.  ــارت اســالمی را رهب ــن ام مجاهدی
منصــور شــهید پــس از انتخــاب بــا چالــش هــای 
بزرگــی مواجــه شــد، از یکطــرف فتنــة خــوارج و 
دواعــش بدنــة امــارت اســالمی را تهدیــد میکــرد، 
ــر  ــم گریبانگی ــتان مخاص ــر دوس ــرف دیگ از ط
ــیدند و  ــف کش ــاکه ص ــه بس ــد و چ ــده بودن ش
مقــام و منصــب مــی خواســتند، و از ســوی دیگــر 
شــبکه هــای اســتخباراتی شــرقی و غربــی بــرای 
ــعی  ــوص س ــف مرص ــن ص ــیدن ای ــم پاش از ه
مــی ورزیدنــد؛ ولــی بــه فضــل و مرحمــت الهــی 
همــه دسیســه هــا و نیرنــگ هــای دشــمنان نقــش 
ــدرکار  ــی ان ــه دســت اله ــا ک ــر آب شــد و حق ب
بــود و مصــداق ایــن آیــت را بــه چشــم دیدیــم: 
ِ َمْكُرُهــْم َوإِن َكاَن  » َوَقــْد َمَكــُروا َمْكَرُهــْم َوِعنــَد اللَّ
َمْكُرُهــْم لَِتــُزوَل مِْنــُه اْلِجَبــاُل «. ]ابراهیــم:۴۶[ ترجمه: 
ــار( )نهایــت( مکــر خــود  ــه راســتی آنها)کف )و ب
را بــکار بردنــد، و )همــه ی( مکرشــان نــزد خــدا 
ــا مکرشــان  ــه ب ــد ک ــر چن )آشــکار( اســت، و ه

کوههــا از جــا کنــده شــود(.

یکــی دیگــر از چالــش هــای بزرگــی کــه 
ــات  ــت تبلیغ ــرار داش ــهید ق ــور ش ــرراه منص س
وســیع دشــمن در بــارۀ »صلــح بــا طالبــان« بــود، 
ــیمه و  ــنگر را سراس ــن س ــه مجاهدی ــی ک تبلیغات
پریشــان ســاخته بــود، ولــی منصــور شــهید ایــن 
پــالن شــوم دشــمن را کــه زیــر نــام صلــح مــی 
ــد و  ــه کن ــه پارچ ــن را پارچ ــت مجاهدی خواس
ــان  ــرد و مومن ــان ب صــف را از هــم بپاشــد از می
ــان کلمــات  ــا چن ــد ب را کــه منتظــر پیامــش بودن

ــرس. ــش مپ ــه از کیفیت ــاخت ک ــاد س دلش
 بــه یــاد دارم وقتــی پیامــش رســید بــه زودی در 
شــبکه هــای اجتماعــی بــه ســرعت بــرق منتشــر 
ــا خوشــی  ــرا ب گشــت و مجاهدیــن و مومنــان آن

تــه و بــاال مــی کردنــد.
آن پیــام وی در حقیقــت رد و پشــت پــا زدن 
بــر صلــح واقعــی کــه خواســت افغــان هــا اســت 
نبــود، بلکــه رد و در هــم شکســتن تبلیغــات 
دشــمن بــود. ایــن پیــام بــه ماننــد اژدهــای 
ــاحران  ــل س ــام اباطی ــالم تم ــه الس ــی علی موس
امریــکا را بلعیــد و فرعــون عصــر را ســخت 
ــت  ــر فعالی ــون عص ــاء فرع ــاخت؛ بن ــان س پریش
ــن  ــتن ای ــان برداش ــرای از می ــش را ب ــای خوی ه
رهبــر آزاده چنــد برابــر کــرد و حقیقتــا بــه مــراد 
ــی  ــی را در پ ــه خوش ــرادی ک ــیدند؛ م خــود رس

ــاء اهلل. ــت-ان ش ــد داش ــت و نخواه نداش
ــام  ــت از تم ــم دار آزاده توانس ــور؛ آن پرچ منص
ــا کامیابــی بگــذرد، صــف را متحــد،  عقبــه هــا ب
اختالفــات را محــو و پرچــم جهــاد را بر افراشــته 
ــا درایــت و ظرافتــی کــه داشــت  نگهداشــت و ب
ــه  ــی ک ــروزد، آتش ــاد را بیف ــش جه ــت آت توانس
کاخ و دژهــای دشــمن را مــی ســوزاند، هــر روز 
دامنــة فتوحــات، گســترش مــی یافــت و مناطــق 
ــق  ــزدوران احم ــان و م ــگال صلیبی ــادی از چن زی
شــان آزاد میشــد، منصــور مــرد حــر و آزاده بــود، 
از تهدیــدات و تخویفــات دشــمن نمی هراســید و 
هــر روز گامهــای اســتوار تــری مــی برداشــت تــا 
پــوز دشــمن را بــه خــاک بمالــد؛ او چنیــن بــود، 
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ــد: ــال میگوی اقب
 مرد حر محکم ز ورد »التخف« 
 ما بمیدان سر بجیب او سر بکف

 مرد حر دریای ژرف و بیکران
 آب گیر از بحر و نی از ناودان

 سینهٔ این مرد می جوشد چو دیگ 
پیش او کوه گران یک توده ریگ

ــود کــه خــود را   منصــور شــهید پیمــان بســته ب
ــی  ــد ول ــاب کن ــش کب ــهادیان در آت ــل استش مث
از موقــف امــارت و اصــول شــرعی یــک مــوی 
تنــازل نکنــد، و حقاکــه ایــن عهــد و پیمــان 
ــش فرعــون  ــه ســر رســاند و در آت ــش را ب خوی
ــت و  ــلیمی، ذل ــن تس ــد ولیک ــاب ش ــر کب عص
عــار را نپذیرفــت؛ او مــرگ را در راه پیــاده کــردن 
ــالمی و  ــهای اس ــاع از ارزش ــی و دف ــن اله قوانی
ــات  ــت مســلمانان حی ــت از عــزت و کرام حمای
ــد: ــال گوی ــود، اقب ــن ب ــت؛ آری! او چنی میدانس

 در جهان بی ثبات او را ثبات 
مرگ او را از مقامات حیات

آری! ایــن بــود رهبــرم، رهبــری کــه در جایــگاه 
طــارق بــن زیــاد و صــالح الدیــن ایوبــی رحمهما 
اهلل نشســت و خبیــب وار جــام شــهادت نوشــید 
ــان  ــمن نش ــه دش ــی ب ــش و نرمش ــی کرن و اندک
ــی  ــود؛ اهلل عزوجــل م ــن ب ــداد، او پیوســته چنی ن
اُء َعَلــى  ــدَّ ــُه َأشِ ِذيــَن َمَع ِ َوالَّ ُســوُل اللَّ ــٌد رَّ َحمَّ ــد:» مُّ فرمای
ــاِر ُرَحَمــاُء بَْيَنُهْم«.]الفتــح:۲۹[ ترجمــه: )محمــد  اْلُكفَّ
)صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم( رســول خداســت، 
ــران ســخت  ــر کاف ــا او هســتند ب ــه ب وکســانی ک

گیــر )وشــدید( و در میــان خــود مهرباننــد(.
 شاعر عربی میگوید:

 آثـاره تنبیک عــن أخبـاره
 حتی کأنک بالعیان تراه

 تاهلل ال یأتي الزمان بمثله أبداً 
 وال یحمي الثغور سواه

رویدادهــای  و  اخبــار  از  وی  آثــار  ترجمــه: 
زمانــش آگاهــت مــی ســازد، انــگار کــه تــو او را 
بــه چشــم مــی نگــری. ســوگند بــه اهلل عزوجــل 
کــه زمانــه ماننــدش را نخواهــد دیــد و ســنگرها 

ــرد. ــد ک ــی نخواه ــی نگهبان ــز او کس را ج
رهبــران مثــل منصــور شــهید تــاج عــزت بــر فرق 
امــت اســالمی هســتند و پیوســته امــت اســالمی 
ــده و  ــران و دالوران بالی ــن رهب ــود چنی ــه وج ب
ــن  ــط زری ــه خ ــان را ب ــای ش ــه ه ــام و کارنام ن
درج تاریــخ خویــش ســاخته و نســل انــدر نســل 
شــهامت و پایمــردی هــای شــان را بــه فرزنــدان 

خویــش نشــان و تعلیــم داده اســت.
 أُولَئَِک آبَائي، َفِجئْني بِمثْلِهِْم
إذا َجَمَعتْنا یا َجِریُر الَمَجامُِع

ــی  ــن اگــر م ــا افتخــار م ــاکان ب ــد نی ــا بودن )اینه
ــدهٔ  ــاور ای گردآورن ــم بی ــا برای ــل آنه ــی مث توان

ــا( ــت ه مل
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پیدا  انسانان  تعالی  اهلل  دی.  ډګر  ابتالء  او  ازمون  د  دنیا 
کړي، ژوند او عقل یې ورکړی. بې حده انعامات یې پرې 
رالیږلي  پیغمبران  ورته  لپاره  الرښوونې  د  یې  بیا  کړي، 
تر  انسان  عاقل  هر  د  داعیه  اسالم(   ( دین  حق  د  دي. 
او  ابتالء  تر  انسانیت  ټول  نو  ده،اوس  رسیدلې  غوږونو 
ازمویښت الندې دی. د اسالم منکرین د ازمون په لومړۍ 
مرحله کې ناکام شوي. د الهي پیغام پر ځای یې د خپل 
نفس خواهشات لوړ بللي او د اسالم له منلو یې انکار کړی 
دی. دا چې له ناکامانو د بیا ازموینې ضرورت نه وي نو په 
دنیوي ژوند کې په دوی ابتالوې هم نه راځي. کافران د 
دنیوي ژوند له لنډمهاله نعماتو او لذاتو خوند اخلي او پس 

له مرګ ورته دردناک او پاییدونکی عذاب انتظار دی. 
منلی  یې  اسالم  راوړی،  یي  ایمان  چې  انسانان  هغه  اما 
د  خو  شوي،  بریالي  کې  ازموینه  لومړنی  په  هغوی  دی، 
دې لپاره چې د ایمان کچه یې څومره ده، تر کومه حده 
خپلو معتقداتو ته ژمن او مخلص دي، اهلل تعالی ورباندې 
کې  دنیا  په  چې  ده  وجه  همدا  راولي.  امتحانات  بیا  بیا 
زیاتره امتحانات، سختۍ او مصائب په مؤمنانو راځي. په 
د  پر هغو راځي چې  امتحانات  ټولو درانه  تر  مؤمنانو کې 
محکم ایمان خاوندان وي، لکه انبیاء کرام علیهم السالم، 
اولیاء، علماء، مجاهدین او نور . . . په دې خاصو مؤمنانو 
د اهلل تعالی امتحانات دومره سخت وي چې د قران کریم 
په استناد حتی پیغمبران علیهم السالم او ورسره ملګري 
یې په دې قول مجبوریږي چې )متی نصراهلل( د اهلل تعالی 
مدد به کله وي؟ چې دا د امتحان د ډیرې سختۍ حکایت 

کوي.
نن سبا چې واقعي مؤمنان یو ځل بیا له سختو امتحاناتو 
سره مخامخ دي. دنیا د کفر او فسق په لړو کې غرقه ده. 
ترسترګو  څرکونه  ایمان  او  اسالم  واقعي  د  ځای  ځای 
کیږي. هر چا د دیانت پر ځای مادیت ته مخه کړې، د اهلل 
تعالی د وعدو پر ځای د عصر د فراعنه وو په وعد او وعید 

شکل  عنواني  هم  مسلماني  خلکو  ډیرو  د  کوي.  حساب 
اختیار کړی دی او تیار نه دي چې د اسالم لپاره قربانۍ 
ورکړي او یا د خپل ایمان د ساتنې لپاره دنیوي تکالیفو ته 
غاړه کیږدي. په دې عصر کې د حقپالو لپاره مهمه خبره 
دا ده چې د امتحاناتو او ابتالوو په وړاندې مناسب چلند 
ایمان  د  کې  زمانه  تیره  په  چې  څنګه  لکه  او  کړي  زده 
خاوندانو د سختیو په مهال کوم مواقف خپل کړي، کومې 
باید چې کټ مټ هماغسې چلند  خبرې یې کړي دي، 

وکړي.
شیبو  امتحاني  او  ازمونونو  سختو  د  به  کې  لیکنه  دې  په 
په وخت د پخوانیو مؤمنانو د حالت ځینې نمونې درسره 
شریکې کړو، تر څو له همدې نه په زده کړه خپل مواقف 

درست کړو. 

یقينا له ماسره مې رب دی، ژر به الر راوښيي
موسی علیه السالم له خپل قوم بني اسرائیلو سره د مصر 
ته  قلزم دریاب  د  او جوره هجرت وکړ،  له ظلم  د فرعون 
فرعون  چې  ګوري  وکتل،  یې  شا  تر  چې  و  شوی  نږدې 
ورپسې لوی لښکر راایستلی دی. او ډیر ژر ده چې تر دوی 
ته دریاب دی چې  راورسیږي. دا سخته شیبه وه، مخې 
طوفاني څپې یې الوځي او تر شا د فرعون قهر جن لښکر 
چې په وسلو سمبال دی. د موسی علیه السالم قوم چې 
ورباندې ګډه شوه. اهلل  وارخطایي  ولید، سخته  دا حالت 
تعالی فرمایي:  فلما تراءی الجمعان قال أصحاب موسی إنا 
لمدرکون )۶۱- الشعراء(  . ژباړه : کله چې دواړو ډلو سره 
کیدونکي  ګیر  خو  موږ  چې  وویل  ملګر  موسی  د  ولیدل 
یو. ( دا نو سخته شیبه وه او د اهلل تعالی لویه ابتالء . مګر 
د  وکړه.  تکیه  او  توکل  رب  خپل  په  السالم  علیه  موسی 
وارخطایي او حواس بایللو په ځای یې خپل قوم ته وویل: . 
قال کال إن معي ربي سیهدین .۶۲ – الشعراء.  ژباړه: ویلې 
هیڅکله نه، یقنیا له ما سره مې رب دی ژر به الر راوښیي. 

امتحانات او په وړاندې یې د حقپالو مواقف 
سمیع اهلل زرمتی
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د دې سختې ابتالء په مهال د موسی علیه السالم دغه له 
په مهال  ته راښیي چې د سختیو  ایمانه ډک موقف موږ 
باید په اهلل تعالی ونازیږو. د اهلل تعالی په وعدو خپل ایمان 
محکم وساتو تر څو مو اهلل تعالی داسې نجات او بریا نصیب 

کړي لکه د موسی علیه السالم سره یې چې مدد وکړ. 

چې څه کوې هغه وکړه!
انګیزه  عبرت  بله  یوه  کې  قصه  په  السالم  علیه  موسی  د 
واقعه د هغو ساحرانو ده چې فرعون د موسی علیه السالم 
مقابلې ته را ایستلي وو. خو هغوی چې کله د موسی علیه 
پریوتل،  په سجده  ته  تعالی  اهلل  نو  ولیدله  السالم معجزه 
ته  دوی  فرعون  شول.  مؤمنان  صادق  او  راوړ  یې  ایمان 
د  چې  ویل  ویي  ورته  وکړل.  ګواښونه  سزاګانو  سختو  د 
او کنه  ایمانه دې وګرځي  له  په رب  السالم  موسی علیه 
السونه او پښې به ردوبدل ترې غوڅ کړي. د خرماوو په 
تنو او ښاخونو به یې راځوړند کړي او سخت ترین عذاب 

به ورکړي.
فرعون د مصر پاچا و او د هر څه امکانات یې درلودل، د 
ظالم او جابر فرعون دې ګواښونو دغه نوي مؤمنان)پخواني 
ساحران( له سخت آزمون سره مخامخ کړل. خو دوی په 
ثبات  تعالی ورته د  او اهلل  باندې مطمئن ول  ایمان  خپل 
توفیق نصیب کړی و. نو ځکه یې د فرعون په وړاندې د 
او  ورکړ  ځواب  رد  د  مخامخ  ته  فرعون  ځای  پر  سرټیټۍ 
ورته ویي ویل: فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحیاة 
د  فقط  ته  ته چې څه کوې هغه وکړه،  نو   : ژباړه   . الدنیا 
همدې دنیوي ژوند) یو څه( فیصله کوالی شې.( سبحان 
اهلل !!!!!  دا دی د ایمان اوج او دا دي د مغرورو طواغیتو په 

وړاندې د حقپالو رښتیني مواقف . . . 

د دنيا عذاب د آخرت تر عذاب آسانه دی
د عبرت او ثبات یو بل داستان د فرعون د ښځې او لور ) 
آسیه او ماشطه رحمهما اهلل( دی. هغوی چې له فرعون په 
پټه یې په اهلل تعالی ایمان راوړی و او د موسی علیه السالم 
پیغمبري یې منلې وه. د مسند أحمد روایت دی:کله چې 
فرعون ورباندې خبر شو، نو خپلې لور ته یې وویل چې آیا 
له ما پرته ته کوم رب منې؟ لور یې وویل: هو، هغه اهلل چې 
هم زما او هم ستا رب دی. نو فرعون نحاس جوش کړل او 
بیا یي امر وکړ چې لور یې ماشطه سره له کوچنیو اوالدونو 
په دې اور کې وغورځوي. نو بیا یې د ماشطه بي بي یو یو 
او مور یې ورته کتل،  اوالد دې ګرمو نحاسو ته غورځاوه 
نوبت  ته  طفل  رودونکي  شیدي  کوچني  یوه  چې  دې  تر 
ورسید. دا وخت داسې معلومیده لکه دغه مؤمنه مور چې 

د خپل ماشوم زوی په سوځیدلو ناقراره شوې وي. په دې 
امه!  یا   ( چې  وکړ  اواز  ورته  زوی  کوچني  یې  کې  وخت 
اآلخرة،  عذاب  من  اهون  الدنیا  عذاب  فان  النار،  اقتحمي 
فاقتحمت. رواه احمد.  ژباړه: مورې! اور ته ورننوځه! ځکه 
د دنیا عذاب د آخرت تر عذاب آسانه دی نو بیا یې مور هم 

اور ته ورولویده.

حسبنا اهلل و نعم الوکيل
د بشریت  او  استازي  الهي  اخرین  د  پای کې  په  راشئ  او 
د ستر قائد محمد صلی اهلل علیه وسلم او د هغه د ملګرو 
ثبات او توکل ووینو چې د سختیو په وخت به یې څنګه 
په  ډیر  مسلمانان  کې  غزا  په  احد  د  اختیارول.  مواقف 
ډیر  شول.  شهیدان  کرام  صحابه  تنه  اویا  شول.  تکلیف 
تر  لومړي ځل  په  ته  اسالم کورنۍ  د  نور زخمیان شول. 
ګرفتار  سخت مصیبت کې  په  او  ورپیښ  غم  دروند  ټولو 
شول. د احد په سبا رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم صحابه 
کرامو ته وویل چې د دښمن په تعقیب به وځو، دوی په 
دې سخت او جګړې ځپلي حالت کې بیا هم حوصلې ونه 
بایلودې،  د حمراء االسد پر خوا یې لښکر ویوست چې له 
مدینې منورې په اته میله فاصله کې پرته سیمه ده. کله 
چې  د مشرکینو مشر ابوسفیان د مسلمانانو له دې لښکر 
کشۍ خبر شو، نو وویرید، د عبد قیس قبیلې یوه قافله چې 
د مدینې پر خوا روانه وه، ابوسفیان یو بار ممیز ورکړل تر 
څو یې په عوض کې د دې قافلې خلک مسلمانان وویروي 
او د مشرکینو د لوی لښکر د راتګ خبر ورکړي. کله چې 
نو  راورسیده  ته  مقام  االسد  حمراء  قافله  دا  قیس  عبد  د 
خبر  راتګ  د  لښکر  لوی  د  مشرکینو  د  یې  ته  مسلمانانو 

ورکړ او د مسلمانانو د ویرولو کوښښ یي وکړ. 
قد  الناس  إن  الناس  لهم  قال  الذین  فرمایي:  تعالی  اهلل 
اهلل  حسبنا  وقالوا  إیمانا  فزادهم  فاخشوهم  لکم  جمعوا 
صحابه(  هغوی)   : ژباړه  عمران.  آل  الوکیل)۱۷۳(  ونعم 
چې خلکو ورته وویل بې شکه خلک درته راټول شوي دي 
نو وډار شئ ترې، خو دې خبرې د هغوی ایمان ال زیات 
کار  ښه  هغه  او  دی  کافي  ته  موږ  اهلل   . یې  به  ویل  او  کړ 

جوړوونکی دی. 
پیغمبري  وړاندې  په  سختیو  او  امتحاناتو  د  دی  دا  نو 
زمانې  نن  د  چې  صبر  او  ثبات  مؤمنانو  واقعي  د  او  چلند 
ترې ډیر څه زده کوالی  آزمونونو کې ګیر مسلمانان  په 
سرمشق  لپاره  ځان  خپل  د  مواقف  تاریخي  هغوی  د  او 
ګرځولی شي. اهلل تعالی دې موږ ته هم همداسې د صبر 

او ثبات توفیق رانصیب کړي. آمین یا رب العلمین.
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ــز شــاهد   ــته خــود نی ــخ گذش افغانســتان در تاری
دوره هــای ســیاه  ملــوک الطوائفــی بــوده اســت، 
امــا در زمــان تنظیــم هــا و جنگســاالران  نهایــت 

اســفناک و بــی پیشــینه بــود.
ــل  ــال ۱۹۹۲ م وارد کاب ــن درس ــه مجاهدی وقتیک
ــی  ــوک الطوایف ــی ومل ــای محل ــدند حکومته ش
دیگرهــم قــّوت گرفــت، وخطــر تجزیه کشــورنیز 
بیشــتر شــد، اگــر چــه تنظیــم هــا  یــک حکومــت 
ســمبولیک ســاخته بودنــد، لکــن ایــن حکومــت 
ــرون از  ارگ   ــه بی ــود  ب ــر خ ــر عم ــا آخ ــا ت ه

ســرایت نکــرد.
ــم  ــاد از ه ــاز دوره جه ــن از آغ ــون مجاهدی چ
ــاد  ــا وجــود تــالش هــای زی ــد و ب پاشــیده بودن
بازهــم تــا بــه اخیــر  متحــد نشــدند، لذا بــه همان 
وضعیــت پراکنــده وارد کابــل گردیدنــد، آن وقت 
هــر تنظیــم حاکــم مطلــق مناطــق تحــت کنتــرول 
خــود بــود، والیــات دیگــر کشــور بجــای خــود، 
ــود،  ــی ب ــن حکمروای ــواه چندی ــا پایتخــت گ تنه
شــهر کابــل عمــاًل بــه چندیــن حکومــت مــوازی 
ــه  ــن گــروه هــا بســیار ب ــود و ای تقســیم شــده ب
ســرعت بــا یکدیگــر شــاخ بشــاخ شــده و دربیــن 
ــه  ــدند ک ــی ش ــای خونین ــر جنگه ــود درگی خ
ــش  ــهرکابل بی ــی ش ــوی ویران ــت در پهل در نهای

ازشــصت هــزار همشــهریان کابلــی مــا بشــهادت 
ــا  ــی تنه ــای محل ــی ه ــن حکمروای ــیدند، ای رس
بــه کابــل محــدود نبــود بلکــه در گوشــه وکنــار 
کشــور صدهــا بادشــاهی خــورد و کوچــک 

وجــود داشــت.
هروالیــت بلکــه هــر ولســوالی از خــود حکمــران 
و قانونــی ویــژه ای داشــت، هــر قوماندان بادشــاه 
وقــت خــود بــود و بخاطــر اذیــت ملــت و جمــع 
ــا  ــک ه ــی پات ــای عموم ــد در راه ه آوری عوائ
ــه  ــرج ب ــم و هــرج و م ــد. ظل ــرده بودن ایجــاد ک
ــود  ــس خ ــچ ک ــه هی ــود ک ــیده ب ــود رس اوج خ
ــا  ــه صده ــت، ب ــود نمیدانس ــال خ ــک م را مال
کــه  گرفــت  صــورت  دلخراشــی  واقعــات 
ــی  ــر اخــذ دارای تفنگســاالران خودســر عــالوه ب
مــردم خانــم هــا، دوشــیزگان و نوجوانــان زیبــا را 
بــه زبردســتی بــا خــود مــی بردنــد، و حتــی یکــی 
ــا پســربچه ای  ــر در کندهــار ب ــان جاب از قوماندان

ــود. ــکاح کــرده ب ن
 کشــور بطــور مطلــق از جامعــه جهانــی منــزوی 
ــط  ــود، فق ــه  ب ــرار گرفت ــدی ق ــت ب و در وضعی
کشــورهای همســایه بخاطــر منافــع خویــش 
ــه  ــم  افغانســتان را ب ــتند آنه ــط داش ــی رواب اندک

ــتند. ــی نگرس ــارت م ــم حق چش

امارت اسالمی و افغانستان واحد

سعید بدخشانی
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خالصــه جنگســاالران چنــان مظالمــی بــر ملــت 
ــم از  ــان و قل ــه زب ــد ک ــام دادن ــتند وانج روا داش
تذکــر آن عاجــز اســت، از رقــص مــرده، بریــدن 
ســینه خانــم هــا، تماشــای زنــان حاملــه در 
وقــت وضــع حمــل میتــوان بطــور مثــال نامبــرد، 
ــه ای  ــل در هرخان ــی در کاب ــای تنظیم ــه ه ملیش
ــت  ــدند، حکوم ــی ش ــل م ــتند داخ ــه میخواس ک
نامنهــادی کــه در ارگ تشــکیل یافتــه بــود از 
ــات محــروم  ــز و والی ــت در مرک ــوع حاکمی هرن
بود،هــر والیــت کشــور مســتقل و ازســوی 

ــد. ــی گردی ــی اداره م ــان محل حاکم
حتــی در والیــات همجــوار بــه کشــورهای 
همســایه واحــد پولــی آن کشــورها رایــج و 
و  خریــد  و  معامــالت  در  افغانــی  همچــون 
ــا گذشــت  ــد، ب ــی ش ــروش دســت بدســت م ف
ــد،  ــی گرائی ــت م ــه وخام ــت ب ــر روز وضعی ه
ــی  ــه م ــاالت را تجرب ــن ح ــاک تری ــت خطرن مل
کــرد هیــچ کــس نمیدانســت کــه آخــر چــه مــی 
شــود، از مــردم بــی دفــاع هرچیــز فرامــوش شــده 
ــروی  ــزت و آب ــت ع ــر حفاظ ــط در فک ــود، فق ب

ــد. ــش بودن خوی
ــل  ــاعد، اهلل ج ــا مس ــرایط ن ــک ش ــن ی در چنی
ــل ظالمــان وقــت  ــه فکــر مقاومــت در مقاب جالل
ــص  ــد و مخل ــدان دردمن ــی از فرزن را در دل یک
ایــن ســرزمین )مــال محمــد عمرمجاهــد رحمــه 
ــه اهلل  ــن رحم ــی امیرالمومنی ــرد، بل ــدا ک اهلل( پی
دردینــداری، تقــوا، شــجاعت و قاطعیــت در 
بیــن مجاهدیــن و مــردم منطقــه شــهرت خــاص 

ــت. داش
مــال محمــد عمــر مجاهــد درســال ۱۹۹۴ میــالدی 
ــاران صــادق خویــش در  ــن از ی ــا 3۵ ت همــراه ب
ــت  ــوالی ژری والی ــار ولس ــنگ حص ــه س منطق
کندهــار در برابــر فســاد اعــالن موجودیــت 
ــق  ــف مناط ــاه از مختل ــدت کوت ــود، و در م نم
ــان  ــراف ش ــن در اط ــان و مجاهدی ــور طالب کش
جمــع شــدند و پــس از تصفیــه کندهــار از لــوث 
شــر و فســاد ایــن حرکــت ســیل آســا بــه دیگــر 

ــدت  ــد و در م ــت ورزی ــور مواصل ــات کش والی
دوســال بشــمول کابــل بســیار والیــات را تحــت 
ــمال  ــای ش ــت ه ــش درآورد، والی ــرو خوی قلم
ــه  ــد، ب ــح گردی ــی دیگــر فت ــز یکــی پ کشــور نی
جــز بدخشــان و پنجشــیرتمام اراضــی افغانســتان 

ــت. ــان قرارگرف ــک طالب ــلط تحری ــت تس تح
ــک نظــام  ــا حاکــم ســاختن ی ــارت اســالمی ب ام
مســلط ونیرومنــد در کل افغانســتان بــه حکومــت 
هــای محلــی، تفنگســاالری و خطــر تجزیــه 
ــخ  ــد تاری ــان گذاشــت، وهمانن ــه پای کشــور نقط
زریــن ســابق، اســتقالل ووحــدت کشــور را 

ــود. ــظ نم ــاده و حف اع
امــارت اســالمی متعهــد اســت کــه پــس از 
خاتمــه اشــغال نیــز یــک حکومــت اســالمی همه 
ــا ســاخته و  ــر پ ــول افغانهــا ب ــل قب شــمول و قاب
ــط  ــوی رواب ــرا منطق ــه و ف ــورهای منطق ــا کش ب
دیپلوماتیــک و نیــک داشــته باشــد تــا بــار دیگــر 
ملــت مظلــوم مــا دچــار پراکندگــی هــا و تشــنج 

نشــوند.

مقابل  در  مقاومت  فکر  جالله  جل  اهلل 
فرزندان  از  یکی  دل  در  را  وقت  ظالمان 
دردمند و مخلص این سرزمین )مال محمد 
بلی  کرد،  پیدا  اهلل(  رحمه  عمرمجاهد 
امیرالمومنین رحمه اهلل دردینداری، تقوا، 
و  مجاهدین  بین  در  قاطعیت  و  شجاعت 

مردم منطقه شهرت خاص داشت.

***

امارت اسالمی با حاکم ساختن یک نظام 
به  افغانستان  کل  در  ونیرومند  مسلط 
خطر  و  تفنگساالری  محلی،  های  حکومت 
تجزیه کشور نقطه پایان گذاشت، وهمانند 
تاریخ زرین سابق، استقالل ووحدت کشور 

را اعاده و حفظ نمود.
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همانطور که شما در جریان هستید امارت اسالمی 
افغانستان بتاریخ ۱۸ / جون / ۲۰۱3 م دفتر سیاسی 
ایجاد نمود هدف  خود را در کشور خلیجی قطر 
پیشبرد گفتگوهای صلح،  از گشودن دفتر سیاسی 
کشور  اشغال  پایان  و  زندانها  از  مجاهدین  آزادی 
عزیز ما افغانستان بود امارت اسالمی با ایجاد دفتر 
تمام  به  را  روشنی  پاسخ  هیئت،  تعیین  و  سیاسی 
ادعا داشتند که طالبان هدف شان جنگ  کسانیکه 
نمود  دنیا مخابره  به  نمود و  ارائه  و ویرانی است 
آزادی،  نیستند هدف شان  طالبان جنگ طلب  که 
و استقالل کشور شان می باشد که حق مسّلم هر 
تصمیم  خویش  سرزمین  درباره  که  است  کشور 
گیری نمایند و از استقاللیت کامل برخودار باشند .
چیزیکه از چشم همه ما و شما پنهان نیست این 
اکتبر  هفتم  در  پیمانانش  هم  و  آمریکا  که  است 
کشور  به  دروغین  و  پوچ  شعارهای  با  م    ۲۰۰۱
افغانستان حمله نظامی نمود که منجر به  ما  عزیز 
اشغال خاک ما شد، یار دوم شان رسانه های صوتی، 
تصویری، وبسایتها، و روزنامه های زرخرید شان 
افکار  ها....  از رسانه  استفاده  با  آنها  بود و هست 
عمومی را منحرف کرده و حقیقت اشغال افغانستان 
و قتل عام افغان ها را پنهان نگه داشته و میدارند. 

اگرچه سازمان ملل و بقیه کشورها خاموشی اختیار 

آمریکا  بشری  جنایات ضد  این  تاریخ،  اما  کردند 
و  آمریکا  حقیقت  در  کرد  نخواهد  فراموش  را 
همراهانش از دو جهت به افغانستان حمله نمودند:
حمله نظامی ؛ برای تصرف جغرافیای افغانستان 

و حمله به حیاء و عقاید اسالمی جامعه افغانستان 
حمله نظامی امریکا: 

حمله اولیه سال ۲۰۰۱م ؛ آمریکا بتاریخ ۷ اکتوبر 
 Operation «۲۰۰۱ حمله خود را به نام عوام فریب
پنج  و  چهل  و  کرد  آغاز   »   Enduring Freedom

فروخته  خود  فرماندهان  و  آمریکا  بشمول  کشور 
افغان دراین جنگ دخیل بودند.

کشورهای ذیدخل جنگ عبارت بودند از:
و ۱۲  نیروی جنگی  تعداد ۷۸۴3۰  با  آمریکا  اول 

فرمانده 
اوباما  باراک   -۲ دبلیوبوش  فرماندهان ۱- جورج 
 -۵ کریستال  مک  جنرال   -۴ پتریوس  دیوید   -3
 -۷ کمپبل  جان  جنرال   -۶ نیکلسون  جان  جنرال 
دیوید مک کارنان ۸- کارل ایکبری ۹- دیوید بارنو 
۱۰- دن مک نیل ۱۱- پاول میکوالشک ۱۲- تامی 

فرانکس 
دوم انگلیس با تعداد ۹۶۰۰ نیروی جنگی 3 فرمانده 
مک  جان   -3 ریچاردز  دیوید   -۲ پارکر  ۱-نیک 

کول 

نگاهی بر 
اشغال خونین 

و تعامل سیاسی 
امریکا در افغانستان )۱(

سلمان رحیمی هروی
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 ۲ و  جنگی  نیروی   ۴۵۹۰ تعداد  با  جرمنی  سوم 
فرمانده ۱- گوئتز گلیمروث ۲- نوبرت ون هیست
چهارم فرانسه با تعداد 3۷۵۰ نیروی جنگی و یک 

فرمانده جین لویس پای
 ۲ و  جنگی  نیروی   ۲۸3۰ تعداد  با  کانادا  پنجم 

فرمانده ۱- ریک هیلیر ۲- اندرو لزلی
با تعداد 3۴۰۰ نیروی جنگی و یک  ایتالیا   ششم 

فرمانده مارو دل وکچیو 
هفتم لهستان با تعداد ۲۶3۰ نیروی جنگی 

هشتم استرالیا با تعداد ۱۴۵۵ نیروی جنگی 
نهم اسپانیا نیروی جنگی ۱۵۵۵  نیروی جنگی

دهم رومانی با تعداد ۱۷۵۰ نیروی جنگی 
یازدهم ترکیه با تعداد ... نیروی جنگی ۱- فرمانده 

هیلمی آکین زورلو
نیروهای  تعداد  دیگر که در مجموع  و 3۴ کشور 

خارجی ۱۱۹۸۱۹ نفر بود 
آنها دراین حمله مزدورانی نیز داشتند که برای اشغال 
کشورشان توسط آمریکا سنگ تمام گذاشتند و دلیل 
قدرتخواهی  و  طلبی  جاه  غرب  با  شان  مالزمت 
شان بود که آنها به خاطر این پدیده ها کشور شان 
را با خاک یکسان نمودند و در جنایات فجیح و 
قدرت  ای  سوخته  های  مهره  اکتبر  هفت  اشغال 
طلب همراه آمریکا شرکت داشتند فرماندهان افغان 

یا جیره خواران امریکا عبارت بودند از: 
حامد کرزی از والیت )قندهار( برهان الدین ربانی 
از والیت )بدخشان(، محمد قسیم فهیم از والیت 
)پنجشیر(، محمد یونس قانونی از والیت )پنجشیر 
( ، داکتر عبداهلل عبداهلل از والیت ) کابل(، عبدالرشید 
دوستم از والیت )جوزجان(، محمد کریم خلیلی 
از والیت )میدان وردک(، عبدالرب رسول سیاف 
از والیت )کابل(، محمد اسماعیل خان از والیت 
)هرات( ، عطا محمد نور از والیت)بلخ( ، گل آغا 
از  )قندهار(، عبدالرحیم وردک  از والیت  شیرزی 
والیت )میدان وردک( بسم اهلل محمدی از والیت 
سید  )بلخ(،  والیت  از  محقق  محمد   ،) )پنجشیر 
مصطفی  سید  )پروان(،  والیت  از  انوری  حسین 

کاظمی از والیت )پروان(، و تعدادی دیگر ...

جنبش،  جمعیت،  حزب  نیروهای  برآوردها  طبق 
نفر   ۲3۰۰۰۰ باالی  فرماندهان  و  احزاب  غیره  و 

بوده اند.
یکشنبه   ۹ ساعت  انگلستان  و  آمریکا  ارتش 
را  اهدافی  بار  نخستین  برای   ۲۰۰۱ اکتبر   ۷ شب 
قندوز،  ننگرهار،  قندهار،  کابل،  والیت های  در 
با  غزنی  و  فراه  نیمروز،  تخار،  لوگر،  جوزجان، 
جنگنده های B-۵۲ و موشک های کروز مورد حمله 
قرار دادند. در سه هفته اول این حمالت صدها تن 

از مردم ملکی در این مناطق کشته شدند.
آمار کشتار غیر نظامیان در سال 2001م:
تمام آمار و ارقام زیر توسط رسانه ها و نهادهای 
غیر مرتبط به امارت اسالمی ارائه شده و خود شان 
نیز به آنها اعتراف نموده اند اما از آمار واقعی خدا 

میداند چند برابر باشد.
اکتبر   ۱۷ در  کیودو،  ژاپن  خبرگزاری  گزارش  به 
۲۰۰۱ حداقل ۲۹ غیرنظامی در قریه ای در نزدیکی 
قندهار در حمله یک جنگنده آمریکا کشته شدند. 
در همان روز، طیاره آمریکایی، یک موتر بابری که 
هدف  را  والیت  این  حومه  در  غیرنظامیان  حامل 
قرار داد که در اثر آن ۱۲ غیرنظامی کشته و ۲۵ تن 

دیگر زخمی شدند. 
ادامه دارد....

چیزیکه از چشم همه ما و شما پنهان 
هم  و  آمریکا  که  است  این  نیست 
پیمانانش در هفتم اکتبر ۲۰۰۱ م  با 
شعارهای پوچ و دروغین به کشور عزیز 
که  نمود  نظامی  حمله  افغانستان  ما 
دوم  یار  شد،  ما  خاک  اشغال  به  منجر 
تصویری،  صوتی،  های  رسانه  شان 
وبسایتها، و روزنامه های زرخرید شان 
از رسانه  بود و هست آنها با استفاده 
و  کرده  منحرف  را  عمومی  افکار  ها.... 
عام  قتل  و  افغانستان  اشغال  حقیقت 
افغان ها را پنهان نگه داشته و میدارند.
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به تاریخ هشتم ماه می سال جاری میالدی خبرگزاری 
»سپوتنیک« خبری را به نشر رساند که اسکات میلر 
میگوید  قاطع)ناتو(  حمایت  نیروهای  کل  فرمانده 
که:« نیروهای امنیتی افغانستان به حمایت مستقیم 
نیروهای بین المللی بر طالبان فشارهای نظامی را 
افزایش می دهند تا آنان به صلح عالقمند گردند« 
جنرال اسکات میلر روز گذشته در سفرش همراه 
داده  اطمینان  فاریاب  به  امنیتی  بلندپایه  مقامات  با 
که همکارانش در کنار نیروهای امنیتی در فاریاب 
را  افغانستان  مردم  دشمنان  و  بود  خواهند  مستقر 
مردم  و  کشتار سربازان  به  که  داد  نخواهند  اجازه 
سال  جون  ماه  یازدهم  در  وهمچنین  دهند.  ادامه 
نیروهای  فرماندهی  معاون   )۲۰۱۹( میالدی  روان 
در  نشستی  »کمپوریاله« طی  قاطع جنرال  حمایت 
فشارهای  افزایش  که  داشت  اظهار  هرات  والیت 
نظامی و سیاسی بر طالبان زمینة گفتگوهای صلح 

را فراهم می سازد.  
در  ناتو  پایة  بلند  فرماندهان  از  اینچنینی  اظهارات 
حالی صورت می گیرد که ناتو در جنگ طوالنی 

مدت خویش با مجاهدین امارت اسالمی و مردم 
افغانستان سخت صدمه دیده اند و شکست خورده 
اند و به خاطر فرار از میدان دروازۀ صلح را خیلی 
خارج  برای  گذرگاه  باشد  تا  کوبند  می  سخت 
قهر  در  که  خویش،  ماندۀ  گیر  نیروهای  ساختن 

ملت افغان گیر مانده اند، بیابند.
این اظهارات تعدادی را متحیر و عده ای دیگر را 
سراسیمه ساخت، کسانی را که به حقیقت مبارزه 
حق علیه باطل و رویارویی دوامدار این دو بیشتر 
باطل  با  حق  دشمنی  کنند  می  فکر  و  نمیدانند، 
نیمه  در  است  ممکن  و  نیست  دوامدار  و  همیشه 
های راه به مصالحه و موافقة دست یابند و یا هم 

تنازالت از طرفین راه حل را ممکن سازد.
اما با توجه به نصوص شرعی موافقت و مصالحه 
آن  آخر  در  و  نیمه  در  راه،  اغاز  در  باطل  با  حق 
فرماید:  اهلل عزوجل می  نیست؛  هیچگاهی ممکن 
بَِع  تَتَّ ىٰ  َصاَرىٰ َحتَّ » َولَن تَْرَضىٰ َعنَك اْلَيُهوُد َواَل النَّ
َبْعَت  اتَّ َولَئِِن  اْلُهَدىٰ   ُهَو   ِ اللَّ ُهَدى  إِنَّ  ُقْل  َتُهْم  مِلَّ
ِ مِن  َأْهَواَءُهم بَْعَد الَِّذي َجاَءَك مَِن اْلعِْلِم َما لََك مَِن اللَّ

پرچم توحید را برافراشته نگهدار !

فاروق غوری
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َولِيٍّ َواَل نَِصيٍر«. ترجمه: و هرگز یهود و نصاری 
از تو خشنود نخواهند شد، تا اینکه از آیین آنان، 
پیروی کنی. بگو: همانا هدایت خدا، تنها هدایت 
است، و اگر از خواسته ها و آرزوهای آنان پیروی 
کنی، بعد از اینکه دانشی به تو رسیده است، هیچ 
سر پرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد 

بود.
الرحمه در تفسیر خود ذیل آیت  سید قطب علیه 
فوق شرحی به غایت زیبا نوشته اند و انگار ایشان 
نزدیک  از  را  جاری  قضایای  و  اند  زنده  اکنون 
مطالعه میکنند، و الزم دیدم تا آنرا کامال اینجا نقل 
کنم و از خوانندگان میخواهم تا آن را به دقت و به 

تکرار بخوانند تا ذهن نشین گردد؛ او می فرماید:
»این  است  علت  اصلی  کار. چیزی  که  کم  دارند  
قانع  نشده   اینکه   نه   نیست ،  و  برهان   دلیل و 
برای   پروردگارت   جانب   از   آنچه  که   باشند 
تو  نازل  شده  است حق  است . اگر هر  اندازه  
در  حّقشان  خوبی   و   نزدیک  شوی   بدیشان  
بدیشان   اندازه  که  می توانی   اگر  هر   کنی ،  و  
مهر ورزی ... با  وجود  همة  اینها  از  تو  راضی  
نخواهند  شد.  تنها  وقتی  از  تو  خشنود  خواهند 
گردید که  به  آئین  ایشان  درآئی  و  از  حق  و  

حقیقتی  که  با  خود  داری  دست  بکشی.
چنین  چیزی  عقده انگیز  همیشگی است و در هر  
میتوانیم  مشاهده  آنرا   زمان  و مکانی  مصداق  
مایة   عقیده  خمیر  است .  عقیده  این  چیز    کنیم . 
نبردی  است  که  یهودیان  و  مسیحیان  در  تمام  
کرۀ  زمین  و در هر وقتی آنرا برضّد  ملت  اسالم 
به راه  می اندازند، این  جنگ  عقیده  است  که  میان  
اردوگاه  اسالمی  و  میان  این  دو اردوگاه  دیگر  
برقرار  است  که  گاهی  نیز  این  دو با  یکدیگر  
به  جنگ  برمی خیزند،  و گاهی  هم  دسته های  
یکی  از  دو  ملت  با  همدیگر  به  پیکار  و  جدال  
می اندازند،   راه   داخلی   جنگ   و   می پردازند  
ولیکن  همیشه  در  جنگی  که  برضّد  اسالم  و  
مسلمانان  در  می گیرد،  این  دو اردوگاه  دست  به  
یکدیگر  داده  و  جبهة  واحدی  تشکیل  می دهند.

این  دو   لیکن   جنگ ،  جنگ  عقیده  است  و  
با   نبرد   و   دشمنی   امر   در  اردوگاه  کهنه کار  
اسالم  و  مسلمانان ،  آنرا  به  رنگهای  مختلف  
گوناگونی   پرچمهای   و   می کنند،   رنگ آمیزی  
درفش  آن  زیر  در   و   برمی افرازند،   آن  برای  
پنهان   را   خویش   بازی  نیرنگ   و   پلیدی   ها، 
باالی  عقیده  نام  زیر  زمانیکه  ایشان  می دارند.  
مسلمانان تاختند و با آنان رو به رو گشتند شور  و  
حماسة  مسلمانان  را  نسبت  به  دین  و  عقیدۀ  
اسالمی  خویش  دیده اند؛ بدین  جهت  است  که  
دشمنان  دغل  کهنه کار  چرخی  زده  و  پرچمهای  
جنگ  را  تغییر  داده  و  جنگ  را  به  نام  جنگ  
از  ترس  حماسة   بلکه   ننموده ،   عقیده  اعالن  
عقیده  و  جوشش  ایمان  مؤمنان ،  آتش  جنگ  
شعله  دیگری   اسمهای   و   واژه ها   تحت   را  
اقتصاد،   نام  سرزمین ،   به   آنرا    ور  ساخته اند.  
سیاست ،  مراکز  اردوگاهی   و  کلماتی  در  این  
ردیف  اعالن  داشته اند.  و  به  دل  گول خوردگان  
بی خبر  ما  چنین  فرو  برده اند  که  افسانة  عقیده  
دیگر   است .   بی  معنی   و   کهنه   افسانة  دیگر  
برافراشتن  پرچم  آن  و  فرو  رفتن  در  جنگ  
نام  آن  درست  نیست .  زیرا  چنین  چیزی   به  
نشانة  عقب  افتادگی  واپـس گرایان  کهنه پرست 
از  شورش   وسیله   بدین   تا   است ،  ومتعصب  
عقیدتی  مؤمنان  و  حماسه  آفرینی  مسلمانان  در  
امان  بمانند  و  ایشان  را  از  دفاع  جانانة  دین  و  
ایمان  دور  دارند، در  حالیکه  خودشان  صهیونیزم  

برادر مجاهدم! 
آن  از خــون  تــر  رنگیــن  و شــما  مــا  خــون 
بــرادران مجاهــد مــا نیســت کــه ســالهای قبــل 
و در مبــارزه علیــه اشــغالگران ریختــه اســت 
و مبــارزه شــان هــم بــه خاطــر حاکمیــت 
شــریعت اســامی بــود، مــا نقــش قدم بــرادران 
و امیــران شــهید خویــش را تعقیــب میکنیــم.
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از   عالوه     - جهانی   مسیحیگری   و   جهانی ،  
کـمونیزم  جهانی  -  را  به  دل  دارند  و  در  سر  
می پرورانند  و  همگی  پیش  از  هر  چیز  دیگری ،  
برای  درهم  شکستن  کوه  سخت  و  سر  به فلک  
کشیدۀ  اسالم  وارد  جنگ  شده  و  تا  به  حال  هم  
بارها  و  بارها  بدان  شاخ  زده اند،  ولی  ایشان  
را  با  سر  خونین  و  شاخ  شکسته  و  پیکر  پاره  

پاره  برگردانده  است .
...  همة  این  پرچمهای  نادرست  رنگارنگ  و  
به   و   ما   فریب   برای   جز   منقش ،   مزورانة  
خاطر  نیّتهای  پلشتی  که  به  دل  دارند،  آراسته  
نشده اند  و  برافراشته  نگشته اند.  این  همه  نقش  
و  نگار  ریاکارانه ،  برای  این  است که  ما  را  از  
حقیقت  و  ماهیت  کارزار  بی خبر  سازند  و  ما  
ایشان   نیرنگ   با   اگر   بر  سراندازند.  پس   را  
فریفته  شویم  و  شیفتة  ظاهر  آراستة  آنان  گردیم ،  
نباید  جز  خویشتن  را  سرزنش کنیم .  اگر  چنین  
باشیم،  از  بیدارباش  و  درسی که  خدا  به  پیغـبر  
خود صّلی اهلل علیه وآله وسّلم   و  اّمت  او  داده  
است ،  بدور  افتاده ایم .  آنجا  که  خدای  سبحان ،  
تَْرَضى  »َولَْن  می فرماید:  گویندگان   راستین ترین  

َتُهْم«. بَِع مِلَّ ى تَتَّ َصاَرى َحتَّ َعْنَك اْلَيُهوُد َوال النَّ
این  تنها  مبلغی  است که  با  پرداخت  آن  از  او  
خشنود  خواهند  شد.  هر  بهائی  جز  این  نزدشان  

مـردود  و  ناپذیرفتنی  است .
لیکن  فرمان  قاطعانه  و  درس  صادقانه  این  است  
ِ ُهَو اْلُهَدى«.  و  جز  این  نیست :»ُقْل إِنَّ ُهَدى اللَّ

بگو: تنها  هدایت الهی  هدایت  است .
کوتاه  و  مختصر  و  بگونه  محدود  و  منحصر،  
هدایت  تنها  هدایت  خدا  است  و  بس.  و  جز  
آن  هدایت  بشمار  نیست .  از  آن  گریزی  وگزیری  
کم  وکاستی   نه   نیست .   تدبیری   و   و  چاره  
در  آن  برای  رضایت  کسی  انجام  می گیرد،  و  
نه  سازش  وکاهشی  در  چیزی  از  آن  خواه  
اندک  و  خواه  زیاد،  صورت  می پذیرد.  هرکس  
می خواهد  ایمان  بیاورد  و  هرکه  نمی خواهد  سر  
خو یش  گیرد  و  راه  کفر  در  پیش .  اما  تو  خود  

را  بدور  دار  از  اینکه  امید  به  هدایت  ایشان  و  
عالقه  به  ایمان  آوردن  آنان  یا  دلخوش  بو دن  
این  راه   از   به  صداقت  و  موّدتشان ،  تو  را  
حقیقت  و  راستین  الهی  منحرف  سازد:»َولَئِِن 
َبْعَت َأْهَواَءُهْم بَْعَد الَِّذي َجاَءَك مَِن اْلعِْلِم َما لََك مَِن  اتَّ

ِ مِْن َولِيٍّ َوال نَِصيٍر«. اللَّ
با  این  تهدید  وحشت  انگیز  و  با  این  لهجة  
قاطعانه  و  با  این  وعید  و  بیم  ترسناک ...  آن  
هم  خطاب  به  چه  کسی ؟  خطاب  به  پیغمبر  
خدا  و  فرستاده  و  حبیب  بزرگوار  خود!  اهمیت  
هدایت   از   اگر   که  می دارد  فریاد   را   موضوع  
و   هدایت   آن ،   جز   که   خداوند  رهنمود   و  
رهنمودی  نیست   کناره گیری  کنی  به  دام  آرزوهای  
پلید  نفسانی  می افتی ، این  خواستها  و  آرزوهای  
پلشت  است  که  ایشان  را  در  برابر  تو  چنین  
نگاه  داشته  و  به  نبرد  با  اسالم  برانگیخته  است ،  

نه کمی  دالئل  و  یا  سستی  براهین«.
 پایان سخنان سیدقطب رحمه اهلل

پس برادر مجاهدم! 
با بصیرت و دانش و درک واقعی از اوضاع به پیش 
بشتاب، درفش سفید منقش به کلمه توحید را بر 
دار و آنرا بر افراشته نگهدار و عهد ببند که تا زمانی 
حاکمیت  که  میدارم  افراشته  بر  را  توحید  درفش 
و حکومت  کنم  مشاهده  به چشم سر  را  اسالمی 
اسالمی را که پناه گاه مستضعفان و آرزوی مسلمانان 
است شاهد باشم؛ و شعار بده که تا آخرین قطرۀ 
خون خود علیه اشغالگران و مزدوران احمق آنها 
و  اشغالگران  تا  گذاشت  نخواهم  و  میکنم  مبارزه 
مزدوران شان این خطة اسالمی را اشغال کنند و بر 
احکام شرعی و مقدسات اسالمی مان توهین کنند.

برادر مجاهدم! 
خون ما و شما رنگین تر از خون آن برادران مجاهد 
ما نیست که سالهای قبل و در مبارزه علیه اشغالگران 
ریخته است و مبارزه شان هم به خاطر حاکمیت 
شریعت اسالمی بود، ما نقش قدم برادران و امیران 
شهید خویش را تعقیب میکنیم و عهد جازم داریم 
و  نموده  مبارزه  جان  پای  تا   – اهلل  شاء  ان   – که 
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تنازلی و تظاهر به دوستی یی  هیچگونه تساهلی، 
و  کرد،  نخواهیم  خونخوار  و  مفسد  اشغالگران  با 
امیران شهید  برادران و  اینها دشمنان  همانطوریکه 
ما بودند، دشمنان ما نیز هستند و بلکه اینها دشمنان 
اهلل و رسولش صلی اهلل علیه وسلم می باشند که 
دوستی را با ما نمی شناسند و هر بار سینه دشمنی 
با توپ و تانک  اند و آمدن شان  بر ما را کوبیده 
و طیاره و ایجاد وحشت شان در وطن ما دال بر 

همین مدعا است.
برادرم!

که  زیباست  چه  و  است  آمدنی  و  حتمی  مرگ   
طعم مرگ را در راه اهلل عزوجل و در راه دفاع از 

مقدسات اسالم بچشیم، شاعر میگوید: 
دون  بما  تقنع  فال   :: مروم  شرف  في  غامرت  إذا 

النجوم
 فطعم الموت في أمر حقیر:: کطعم الموت في أمر 

عظیم
مقصد  یک  حصول  برای  هنگامیکه  شعر:  ترجمه 
ستاره  به  جز  کردی،  آغاز  را  مبارزه  بلند  و  عالی 
)بلندترین و با ارزشترین( قانع مشو. زیرا چشیدن 
طعم مرگ در راه حصول چیز کم ارزش به مانند 
چشیدن طعم مرگ در راه حصول چیز بزرگ و با 

ارزش است.
وقتی مقصد اعادۀ نظامی اسالمی، تطبیق شریعت، 
دفاع از امت و تامین امنیت باشد، پس مرگ درین 
راه خیلی گوارا است و مومن را می زیبد درین راه 

جان بدهد و سر قربان کند.
برادرم! 

اما این راه با خارها مفروش است، اینجا با آسایش 
ها و راحت ها الوداع میکنی، دوری احباب و اقرباء 
را با دل و جان می پذیری و از عرش و فرش دنیا 
و از زیبایی هایش دوری می گزینی و محروم می 

مانی؛ شاعر میگوید:
 لوال المشقة ساد الناس كلهم
 الجود يفقر و اإلقدام قتال

ترجمه شعر: اگر مشقت و سختی نبود همه مردم 
به مسند قدرت تکیه می زدند.)ولی باید دانست که 

راه حصول بزرگی بس دراز و دارای کوه و کمر 
است، بناء اگر اجر و ثواب کمائی میکنی، متوجه 
این هم باش که( سخاء و بخشندگی فقیر می سازد 

و مبارزه کشنده است.
برادرمجاهدم!

افرازی  سر  و  عزتمندی  به  منتهی  که  جهاد  راه   
در دنیا و آخرت است با خستگی بدن و شکستن 
نفس  مکرر  تقاضاهای  به  گفتن  نه  و  خواهشات 
است، اینجا آرزو بلند و درخواست خیلی ارزشمند 

است، بناء طوریکه شاعر میگوید:
 وإذا كانَِت الّنُفوُس ِكباراً 

 تَعَِبْت في ُمراِدها األْجساُم 
راه  در  باشد،  بزرگ  ها  انسان  درون  وقتی  یعنی 
باز  و  میشود.  خسته  ها  بدن  آن  اهداف  حصول 

شاعر می گوید:
  ُتريديَن ُلقياَن الَمَعالي َرخيَصة

 َوال ُبّد دوَن الّشهِد من إبَِر الّنحِل
یعنی آیا رسیدن به بزرگی را خیلی آسان و ارزان 
فکر میکنی؟ )نه نه هرگز نه( و باید قبل از رسیدن 

به عسل نیش زنبور را چشید.
راه  سنت  است  این  و  دنیا  سنت  است  این  آری! 
دفاع از اسالم و مقدسات، وقتی پایت را به قصد 
معرکه در رکاب می گذاری اندیشه تمام سختی ها، 
آنگاه قدم  نامالیمتهایش را بکن و  دشواری ها و 
بگذار، زیرا چه بسا که با دیدن اولین دشواری از 
میدان دل خنک کنی و باز گردی و ده ها تن دیگر 
را هم متزلزل بسازی. زمانیکه با بصیرت تمام قدم 
گذاشتی به اهلل توکل کن و از وی ثبات و استقامت 
افراشته  با  را  جهاد  سنگر  و  نما  طلب  همیشه  را 
نگهداشتن درفش توحید آباد داشته باش، که این 

راه رسیدن به مجد است، شاعر گوید:
 مِهتــــری گــر بکــامِ شیـــر در اسـت
شو خطـــر کن زکــام شیـــر بجـــوی

 یا بزرگــی و ِعـــُز و نعـــمُت و جــــا
یا چـــو مــــردانت مـــرِگ رو یـا روی
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تشابه صلح حدیبیه 
و صلح طالبان

تمهیـد: اگـر نگاهـی گـزرا بـه دو واژه ء »صلـح« 
متوجـه  اول  وهلـه ء  در  بیندازیـم،  »پیـروزی«  و 
می شـویم کـه ایـن دو کلمـه، هیـچ گونـه ربـط و 
مناسـبتی بـا هـم ندارنـد، اما اگـر نگاهـی ژرف و 
عمیـق بـه قـرآن کریـم و سـنت پیامبر)صلـی اهلل 
علیـه و سـلم( بیندازیـم متوجـه می شـویم که این 

دو واژه، ربـط عمیقـی بـا هـم دارنـد.
امارت اسـالمی افغانسـتان، در این چنـد ماه اخیر، 
مشـغول رایزنـی و مذاکـره بـا طـرف آمریکایی  - 
صلیبـی اسـت. در اثنای مذاکرات، امارت اسـالمی 
هماننـد روال سـال های قبـل، عملیات بهـارِی این 
سـال را با نـام »الفتـح« مزیّن نمود. علـت انتخاب 
ایـن اسـم مبـارک، نیک فالـی و مشـابهت بـا صلح 
حدیبیـه اسـت که قـرآن کریـم آن را »فتحـًا مبینًا« 

نامیده اسـت.
همـان طـور کـه آگاه هسـتید هنـوز مذاکـرات و 
رایزنی هـا بـه نتیجـه ء کاملـی نرسـیده اسـت، بـا 
وجـود ایـن، خیـرات و بـرکات زیـادی در همین 
مذاکـرات نیمه تمـام مشـاهده شـده اسـت. تمـام 
ایـن خیـرات و بـرکات، فضـل و احسـان خـدای 
متعـال بـر مـردم و مجاهـدان افغانسـتان و امـت 

اسـالمی هسـت.

مـا در ایـن مقالـه ء مختصـر، بـه ذکـر پـاره ای از 
صورت های مشـابهت و همسـانِی صلح حدیبیه و 
صلـح طالبـان می پردازیـم. ایـن وجوه تشـابه، دال 
بـر این اسـت که قیـادت و اتاق فرماندهـِی امارت 
اسـالمی، تـالش دارد تـا در امـور جنـگ و صلـح 
خویـش، از راه و روش پیامبر)صلـی اهلل علیـه و 
سـلم( پیـروی نمایـد. تـا زمانی که منهـج و روش 
امـارت، بـا منهـج نبـوی )صلـی اهلل علیـه وسـلم( 
همخوانی داشـته باشـد، ان شـاء اهلل فتح و پیروزی 

با آن هاسـت.
قبـل از ایـن  کـه بـه ذکـر صورت هـای تشـابه در 
میـان این دو صلح بپردازیم، الزم اسـت خالصه ای 
از صلـح حدیبیـه را بـرای خواننـدگان عزیـز بیان 

داریـم تـا در فهم موضوع، یاریگرشـان باشـد.

صلح حدیبیه
پیامبـر )صلی اهلل علیه وسـلم(  در مـاه ذی القعده، 
سـال ششـم هجـری بـه نیـت عمـره، مدینـه را به 
مقصـد مکـه مکرمه تـرک نمود. در رکاب ایشـان، 
هـزار و پانصـد نفـر از صحابه ء کـرام )رضوان اهلل 
علیهـم اجمعیـن( وجود داشـتند. کاروان به مسـیر 
خـود ادامـه داد و در منطقـه ای بـه نـام »حدیبیـه« 

ذبیح اهلل بلوچ
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اتـراق نمود.
هنگامـی کـه قریش مکـه از حرکـت پیامبر )صلی 
اهلل علیـه وسـلم( اطـالع یافتنـد، بسـیار پریشـان 
خاطـر شـدند. رسـول اهلل )صلـی اهلل علیه وسـلم( 
حضـرت عثمان )رضـی اهلل عنه( را بـه پیش آن ها 
فرسـتاد و بـه او فرمـود: بـه قریش خبر بـده که ما 
بـرای نبـرد نیامده ایـم و هدفـی جز عمـره نداریم. 
حضـرت عثمـان بـه مکـه تشـریف بـرد و پیـام 
رسـول اکـرم )صلـی اهلل علیـه وسـلم( را بـه آن ها 

نمود. ابـالغ 
در ایـن اثنـا کـه حضـرت عثمـان در مکـه بـود، 
بـه پیامبر)صلـی اهلل علیـه وسـلم(  خبر رسـید که 
قریش، ایشـان را به شهادت رسـانده است. رسول 
اهلل )صلـی اهلل علیـه وسـلم( مسـلمانان را به بیعت 
بـر جهـاد فراخوانـد و همـه بـر جهـاد و شـهادت 

کردند. بیعـت 
کوتـاه سـخن ، بعـد از رایزنـی و مذاکـره در میان 
رسـول اهلل )صلی اهلل علیه وسـلم( و مشـرکان، هر 
دو طـرف بـر ایـن امر اتفـاق کردند کـه معاهده ای 
بنویسـند. گرچـه بـه ظاهـر، ایـن معاهـده بـه نفع 
مسـلمانان نبـود، بـا وجود ایـن، خـدای متعال آن 
را »فتـح مبیـن« نامیـده اسـت؛ چـون ایـن صلـح، 
دخـول  سـبب  و  بـود  بعـدی  فتوحـات  دروازه ء 

هـزاران نفـر در آغوش اسـالم شـد.

نزول سوره ء فتح
خویـش  در صحیـح  اهلل(  )رحمـه  بخـاری  امـام 
علیـه  اهلل  »پیامبر)صلـی  اسـت:  نمـوده  روایـت 
از سـفرهای خویـش شـبانگاه  وسـلم( در یکـی 
عنـه(  اهلل  عمر)رضـی  و حضـرت  می پیمـود  راه 
همراهـش بود... حضـرت عمر می گوید: شـترم را 
تاختـم و از مـردم جلـو زدم... و خود را به رسـول 
اهلل )صلی اهلل علیه و سـلم( رسـاندم. ایشان فرمود: 
امشـب بـر مـن سـوره ای نازل شـده اسـت کـه از 
تمـام چیزهـای دنیـا نیـز باارزش تر اسـت، سـپس 
پیامبر)صلـی اهلل علیـه وسـلم( شـروع بـه تـالوت 

نمـود: »إنـا فتحنـا لک فتحـًا مبینـًا.«۱

نسـائی  ترمـذی،  احمـد،  امـام  را  روایـت  »ایـن 
امـام  روایـت  در  کرده انـد.  ذکـر  نیـز  طبرانـی  و 
طبرانـی تصریـح شـده اسـت کـه ایـن سـوره بعد 
از بازگشـت از صلـح حدیبیه نازل شـده اسـت.«۲
بنابرایـن، بـا نظر به روایت فوق و سـایر روایت ها، 
ظاهر اسـت که مـراد از فتح در ابتدای این سـوره، 
صلـح حدیبیه اسـت؛ چنان کـه در روایت مرفوعی 
از امـام احمـد و ابـوداود بـه این امر تصریح شـده 
اسـت: از حضـرت مجمـع بـن جاریـه )رضی اهلل 
عنـه( روایـت شـده اسـت: »در حدیبیـه حضـور 
داشـتیم، هنـگام بازگشـت... پیامبر)صلـی اهلل علیه 
وسـلم( را در حالـی مشـاهده کردیـم کـه مـردم 
پیرامونـش بودنـد و ایشـان تـالوت می کـرد: إنـا 
فتحنـا لـک فتحـا مبینـا. شـخصی عـرض کـرد: یا 
رسـول اهلل! آیـا ایـن یک پیـروزی اسـت؟ فرمود: 
بلـه، قسـم بـه ذاتـی کـه جـان محمـد در دسـتش 

اسـت، این یـک پیروزی اسـت.«3

صورتهـای تشـابه در میـان صلـح حدیبیه 
و صلـح طالبان

قبـل از بیـان صورت هـای تشـابه، ذکـر ایـن نکته 
الزامـی اسـت کـه مقارنـه و قیاس در میـان این دو 
صلح، از تمام وجوه نیسـت و در حقیقت، نسـبت 
در میـان صلـح طالبـان و صلـح حدیبیـه، نسـبت 
خـاک بـا عالـم پـاک اسـت. ایـن وجـوه تشـابه و 
همگونـی، فقـط دال بـر ایـن نکته هسـتند که اتاق 
فکـری و فرماندهـِی امـارت اسـالمی افغانسـتان، 
تمـام تالش خـود را به خـرج می دهد تـا از منهج 
نبـوی )صلـی اهلل علیـه و سـلم( تقلیـد و پیـروی 

ید. نما
وجه اول: شـهید، سیدقطب )رحمه اهلل( می نویسد: 
»در ایـن معاهده }صلـح حدیبیه{، قریش به ناچار 
بـه وجـود دولـت اسـالم اعتـراف نمـود. بدیهـی 
اسـت کـه معاهـده و پیمـان، همـواره در میـان دو 
طـرف متخاصم و حریف بسـته می شـود؛ بنابراین 
صلـح حدیبیـه اثـر ژرف و عمیقی بـر قبایل عرب 
گذاشـت، همـان قبایلی کـه از قریش متأثـر بودند 
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و آن ها را به چشـم امام و پیشـوا می نگریسـتند.«۴
در صلح طالبان نیز این گونه شد. 

اگرچـه هنـوز صلح در مراحل نخسـت خـود قرار 
دارد، ولـی بـاز هـم نـه تنهـا آمریـکا، بلکـه تمـام 
جهـان به قـوت امارت اسـالمی اعتـراف نموده اند 
و اینـک بـه چشـم یـک نیروی مبـارز و برخاسـته 
از دل جامعـه ء افغانـی، بـه آن هـا نـگاه می کنند که 
بـرای آزادسـازی وطـن و عقیده شـان می جنگنـد. 
همچنیـن مشـاهده کردیـم کـه چگونه رسـانه های 
سـوی  بـه  جهانـی  ژورنالیسـت های  و  خبـری 
وفـد سیاسـِی امـارت اسـالمی هجـوم بردنـد تـا 
بلکـه بتواننـد چنـد ثانیـه با آن هـا گپ بزننـد و یا 
تصویـری از آن هـا ثبت نمایند. افـرادی که قباًل در 
تصـور خـود، آن ها را دهشـت افکن و تروریسـت 
قـرار داده بودنـد، اینـک آن ها را مدافعـان عقیده و 

وطـن بـه شـمار می آورند.
اگـر رایزنی هـای وفـد سیاسـِی امـارت اسـالمی، 
نتیجـهء دیگـری جـز نتیجـه ء فوق داشـته نباشـد، 
بـاز هـم ایـن رایزنی هـا موفـق و پیـروز به شـمار 

می آیـد.
وجـه دوم: در صلـح حدیبیـه، زمانـی مشـرکان به 
سـوی صلـح و آتش بـس روی آوردنـد کـه از باز 
گردانـدِن رسـول اهلل )صلـی اهلل علیـه وسـلم(  به 
مدینـه نـا امید شـدند و اطالع یافتند که مسـلمانان 
بـا پیامبر خود بیعـت کرده اند که تـا آخرین قطرهء 
خـون خود بجنگنـد و این سـخن پیامبر)صلی اهلل 
علیـه وسـلم( بـه گوش شـان رسـید: »وإن أبـوا إال 
القتـال، فوالـذي نفسـي بیـده ألقاتلنهـم علی أمري 
حتـی تنفرد سـالفتي أو لینفذّن اهلل أمـره.«۵ )اگر به 
جنـگ روی بیاورنـد، پس قسـم به ذاتـی که جانم 
در دسـت اوسـت، بـا آن هـا می جنگـم تـا این که 
سـرم را از دسـت بدهم یـا این  کـه خداوند متعال 

پیـروزی  را بـرای ما رقـم بزند.(
در صلح طالبان نیز این گونه شد. 

مجاهـدان امـارت اسـالمی بیعـت بر مـرگ کردند 
و در ایـن راسـتا از بهتریـن و نفیس ترین چیزهای 
خـود نیـز مایـه گذاشـتند و بـه صلیبی هـا ثابـت 

کردنـد که مردم افغانسـتان، به انـدازه ء یک وجب 
از مبـادِی عقیدتـی خـود رجـوع نمی کننـد. بعد از 
تمـام امور فـوق، باالخـره صلیبی ها حاضر شـدند 

بـه پای میـز مذاکـره بیایند.
وجـه سـوم: ایـن شمشـیر بـود کـه مشـرکان را 
ناچـار بـه پذیـرش صلـح و معاهـده نمـود، امـا 
قبـل از بیعـت رضـوان، مشـرکان فقط یـک گزینه 
پیـش روی پیامبر)صلی اهلل علیه وسـلم(  گذاشـته 
بودنـد و آن ایـن کـه: بایـد دوبـاره بـه مکـه بـاز 
گـردی. ولـی هنگامی کـه از بیعت رضـوان اطالع 
یافتنـد، موقـف شـان را تغییر دادنـد. دکتر صالبی 
می نویسـد: »هنگامی کـه قریش از ماجـرای بیعت 
رضـوان اطـالع یافتنـد و سـران قریـش از تصمیم 
رسـول اهلل )صلـی اهلل علیـه وسـلم( آگاه شـدند، 
سـهیل بـن عمـرو را بـه همـراه وفـدی بـه پیـش 
رسـول اهلل )صلـی اهلل علیـه وسـلم(  فرسـتادند تا 

بـا وی رایزنـی و گفـت و گـو کنـد.«۶
در صلح طالبان نیز این گونه شد.

 دشـمِن آمریکایـی بـا هـم پیمانـان صلیبـی اش با 
تمـام تکبـر و غـرور بـه میـدان نبـرد آمدنـد و در 
بـا  نیـز نمی دیدنـد کـه  آغـاز، حتـی در خـواب 
طالبـان روی میـز مذاکـره بنشـینند. سرمسـت از 
بـادهء غـرور، فقـط زبـان b۵۲، موشـک های کروز 
کـه  هنگامـی  ولـی  می دانسـتند،  را  بی پیلـوت  و 
میـدان نبـرد داغ شـد و چرخـه ء جنگ با سـرعت 
تمـام علیـه آن ها بـه حرکت درآمد و منـادِی جهاد 
نـدا سـر داد: »یـا خیـل اهلل ارکبـی« )ای مجاهدان، 
بـر روی زیـن اسـب ها بپریـد.«، زمانـی کـه امـور 
فـوق اتفـاق افتادنـد و صلیبی هـا بـا زور بـازوی 
امـت محمد )صلی اهلل علیه وسـلم( آشـنا شـدند، 
باده نـوش و قماربـازِ جاهـل  آن وقـت بـود کـه 
)ترامـپ( دسـت صلـح و مذاکـره را بـه سـوی 
طالبـان دراز کـرد و ایـن طالبـان بودند کـه با پیش 
شـرط، پـا بـه عرصـهء مذاکـره نهادنـد. بلـه، ایـن 
قـوِت شمشـیر بـود؛ شـاعر عـرب زبـان، ابوتمـام 

می گویـد: »السـیف أصـدق إنبـاء مـن الکتـب.«
وجـه چهـارم: مسـلمانان در صلـح حدیبیـه زمانی 
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بـه صلـح روی آوردنـد کـه پشـتوانهء نیرومنـدی 
بـرای خـود بـه وجـود آورده بودنـد و مذاکـرات 
زمانـی اتفاق افتاد که: »مسـلمانان قـوی و نیرومند 

بودنـد نـه ضعیف و ناتـوان.«۷
در صلح طالبان نیز این گونه شد. 

زمانـی بـه مذاکـره بـا دشـمن روی آوردنـد کـه 
دشـمِن صلیبـی را بـه خـاک زبـون کشـیده انـد 
و عرصـه را بـر آن هـا چنـان تنـگ کرده انـد کـه 
حتـی در پوسـته ها و میدان هـای هوایـِی خـود نیز 
آرامـش ندارنـد. چنان کـه چند ماه پیش، درسـت 
در سـاعاتی کـه مذاکـرات در قطر بـا آمریکایی ها 
امـارت  استشـهادِی  مجاهـدان  داشـت،  جریـان 
اسـالمی، بـر میـدان هوایی شـوراب حملـه کردند 
و چنـان کارنامـه ای از خـود بر جای گذاشـتند که 
نـه تنهـا در تاریـخ امـت اسـالم، بلکـه در تاریـخ 

جهـان، یـک عملیـات بـی نظیـر بود.
وجـه پنجـم: یکـی از بندهـای صلـح حدیبیـه این 
بـود کـه هرکـس مسـلمان می شـد و بـه مدینـه 
او  وسـلم(  علیـه  اهلل  پیامبر)صلـی  بایـد  می آمـد 
تـازه  بنابرایـن  مـی داد.  تحویـل  مشـرکان  بـه  را 
مسـلمان هایی مثـل ابوجنـدل و ابوبصیر)رضی اهلل 
عنهمـا( ناچـار شـدند که بـه جنـگ چریکی روی 
آورند و بر کاروان های مشـرکان حمله آور شـوند. 
مشـرکان بـا مشـاهده ء این امـر، مجبور شـدند که 
ایـن شـرط را از شـرایط معاهـده حـذف کننـد و 
اسـم کسـانی را که مسـلمان شـده بودند، از لیست 
سـیاه حـذف کنند تـا بتوانند بـه راحتـی در مدینه 
بـا پیامبـر )صلـی اهلل علیـه وسـلم( زندگـی کنند.

در صلح طالبان نیز این گونه شد.
 در حالـی کـه هنـوز صلـح و مذاکـرات در گام 
نخسـت خـود قـرار دارد، دشـمن مجبور شـد که 
فرمانـدهء نامـدار، مـال عبدالغنـی بـرادر حفظـه اهلل 
را از زنـدان بیـرون بیـاورد و اسـامی عـده ای از 
اعضـای هیئـت سیاسـی را از لیسـت سـیاه حذف 
کنـد؛ بنابرایـن کسـانی که قباًل در قاموس دشـمن، 
جزء دهشـت افکنان بودنـد، اینک به نـام نیروهای 
دیپلوماسـی، دشـمن بـر روی یـک میـز بـا آن هـا 

مذاکـره و رایزنـی می کنـد.
وجـه ششـم: »صلـح }حدیبیـه{ بـه مشـرکان و 
مسـلمانان فرصـت داد تـا بـا یک دیگـر از نزدیک 
نشسـت و برخاسـت داشـته باشـند و مشـرکان از 
نزدیـک بـا خوبی هـای اسـالم آشـنا شـوند و آثار 
اسـالم، از جملـه اخـالق نیـک، تزکیـهء نفـوس، 
پاکـِی قلب ها از لوث شـرک را از نزدیک ببینند.«۸

در صلح طالبان نیز این گونه شد.
 ایـن مذاکـرات بـه تمام جهـان و سیاسـت مداران 
افغانسـتان ایـن فرصـت را فراهـم سـاخت تـا در 
خصـوص طالبـان، از زبـان خـودِ طالبـان بشـنوند 
نـه از رسـانه های دشـمنان؛ همچنین ایـن صلح به 
افـرادی مثـل کـرزای نیـز فرصـت داد تـا فواید و 
محاسـن نظـام اسـالمی را مسـتقیمًا از زبـان خود 
طالبـان بشـنود و پشـت سرشـان در مسـکو نمـاز 
بخوانـد، همـان افـرادی کـه تـا دیـروز طالبـان را 
حتـی کافر می دانسـتند اینک مجبور شـدند پشـت 

آن هـا اقتـدا کنند.
اینهـا برخـی از وجـوه تشـابه بودند و هـرگاه این 
مذاکـرات بـه نتیجـهء مطلـوب برسـد و صلیبی ها 
خـاک مـا را تـرک کنند، وجـوه دیگری نیـز ظاهر 

و عیـان می گردنـد.
 ]واهلل غالـبٌ علـی أمـره ولکـن أکثـر النـاس ال 
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حدود نوزده سال از اشغال افغانستان توسط نیروهای 
صلیبی می گذرد، اشغالگران از اولین روز هجوم بر 
فروخته  دین  فروخته،  خود  افراد  از  برخی  کشور، 
و  مظلوم  ملت  این  های  گرده  بر  را  خود  اجیر  و 
سپردند  آنان  به  را  حکومت  ساختند،  سوار  بیچاره 
این  نمایند.  بازی  ملت  سرنوشت  با  دادند  اجازه  و 
آنان  از  یی  عده  که  شده  فروخته  و  مزدور  افراد 
و  شر  و  غارت  و  قتل  جنایت،  جرم،  های  پیشینه 
ها  هوتل  از  فراشوتی  دیگر  عدهء  و  داشتند  فساد 
های  کرسی  به  اروپا  و  امریکا  های  رستورانت  و 
وزارت، والیت و ریاست فرود آورده شدند، بخاطر 
بقای خود بر این مسند غالمی و بردگی با همدیگر 
اتفاق کردند که مانع هیچ نوع فساد، قتل و غارت، 
دزدی و چپاول و سوء استفاده از مقام های دولتی 
شوند. نمی  یکدیگر  حق  در  ملت  المال  بیت  و 
حامد کرزی به عنوان اولین سمبول بردگی و دست 
نشاندهء اشغالگران سه دورهء مختلف حکومتداری 
را در کشور سپری کرد و بر اساس همین توافقات و 
جهت حفاظت از جایگاه و کرسی خود، نه تنها لجام 
تمامی دزدان، فاسدان، قاتالن و شر و فساد را آزاد 
گذاشت بلکه به آنان باج داد، کرسی های وزارت ها، 
والیات، و ریاست ها را به آنان تسلیم نمود و به این 

طریق قدرت خودرا به سالهای متمادی تمدید کرد. 
تهداب فساد اداری و اخالقی، غصب و تاراج ملکیت 
و  طالب  بنام  کشتار  و  قتل  مردمی،  و  دولتی  های 
ترورست در این نظام در ریاست جمهوری بنا نهاده 
شد و تا پائین ترین سطح ادارات دولتی انتشار یافت. 
دزدان و رهزنان در ادارات امنیتی و پولیس منسجم 
شدند و به اعمال شنیع خود رسما از طریق ادارات 
دادند.  ادامه  مردمی  وسایل  از  استفاده  با  و  دولتی 
پوست های امنیتی از قبیل ماموریت ها و فرماندهی 
های پولیس، ریاست ها و دیوان های محاکم، وغیره 
پوست های امنیتی و قضایی به لیالم گذاشته شد و 
دالر رسید که تمامی  به صدها هزار  آنان  نرخ های 
نظام بشمول رئیس، قوماندان، قاضی، معین و وزیر 
برای  مرجعی  هیچ  و  بودند  شریک  لیالم  این  در 

شکایت مردم باقی نماند. 
عالوه بر این، همچو دوران شر و فساد، اربکی گیری 
بندوباری که ممکن  بی  افراد  از  آغاز شد و یکعده 
نبود در صف اردو و پولیس اجیر جلب شوند تا به 
دندان مسلح شدند و امکانات وافری در خدمت شان 
قرار داده شد تا با آزادی مطلق و بدون قید و شرط 
بتوانند هر آن وحشت و درندگی یی را که از توان 
شان باشد در حق مردم انجام دهند و در این راه از 

کارد به استخوان ملت رسید
موفق افغان
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هیچ نوع ظلم و ستم دریغ نکنند. 
اجیران  به  مربوط  غیر رسمی  و  زندان های رسمی 
مختلف  مناطق  در  شان  خارجی  باداران  و  افغانی 
شک  مجرد  به  بیگناه  مردم  و  گردید  ایجاد  کشور 
یا  و  سمتی،  و  قومی  تعصب  اساس  بر  شبهه،  و 
تا  شدند.  داده  سوق  آنجاها  به  شخصی  اختالفات 
کنون صدها جوان در زندان های این نظام ظالم و 
وحشی قرار دارند که خانواده های شان از زندگی و 
مرگ آنان اطالع ندارند. آنها بعد از گذشت چندین 
سال در توقیف خانه های این نظام فاسد نه دوسیه 
دارند و نه جرم شان مشخص شده است تا محاکمه 

شده و تکلیف شان واضح گردد. 
در  خود،  داخلی  اجیران  از  استفاده  با  اشغالگران 
پهلوی اشغال نظامی و عسکری، به اشغال فرهنگی 
نیز پرداختند و ادارهء اجیر کابل و بزرگان آن، با باج 
گیری زمنیهء آن را برای دشمن فراهم ساختند. ده ها 
شبکه های رادیویی و تلویزیونی و موسسات مدعی 
حقوق زن در کشور به فعالیت آغاز کرد و وایروس 
فحشاء و بی حیایی به خانه خانهء ملت افغان صادر 
گردید. از طریق این فحشا، زن ها و دختران از خانه 
از هم  نظام های خانوادگی  بیرون آورده شدند،  ها 
پاشیده شد، زنا به بازی جوانان مبدل گردید و زنا 
با محارم برای اولین بار در تاریخ کشور ترویج پیدا 
کرد، شراب نوشی در میان جوانان عام شد و لجام 

گسیختگی شامل حال همهء اقشار مجتمع گردید. 
استفاده سوء از خانم ها، روابط جنسی میان مامورین 
حدی  به  دوایر  این  در  جنسی  تجاوزات  و  دولتی 
رسید که شاید کمتر اداره از آن در امان مانده باشد. 
روابط جنسی در این نظام فاسد و گندیده به رشوت 
رو  زیبا  و  مامور  های  خانم  اکثریت  گردید.  مبدل 
مجبور شدند تا برای بدست آوردن ماموریت از این 
نوع رشوت بپردازند سپس برای بقای خود در اداره 
نیز به تداوم آن بپردازند. عجیب تر اینکه، افراد این 
نظام چنان پست و ذلیل شدند که از خانم های عساکر 
با آنان می جنگیدند و  و پولیسی که در یک صف 
بخاطر دفاع از مصالح آنان کشته شدند طلب رشوت 
شانرا  شدهء  کشته  شوهر  حقوق  تا  نمودند  جنسی 
برایشان بپردازند. این رشوت ها نه تنها در سطوح 
پایین بلکه به سطح وزارت ها و معینیت ها و اخیرا 

وکالء پارلمان ترویج یافت و ارگ ریاست جمهوری 
مقام اول را در این سبقت و پیشی از آن خود ساخت 
بعد  را  نوجوان  های  به شهادت خود شان خانم  و 
از دریافت این رشوت به معینیت ها، ریاست ها و 

وکالت پارلمان رسانید. 
گذشته از این همه، خون، عزت، عفت و مال افغان 
آنقدر در این نظام بی ارزش گردید که تمامی ادارات 
امنیتی بشمول پولیس، اردو، امنیت و اربکی ها اجازه 
از  شکلی  هر  به  که  یافتند  نظام  این  در  تام  و  عام 
اشکال توانستند آنها را بریزانند، پامال کنند و به یغما 
ببرند. خون و جان افغان برای اشغالگران خارجی بی 
ارزش تر از خون پرنده تلقی شد و آنان رسما اجازه 
یافتند که افغان ها را اعم از اطفال، زنان و محاسن 
نوع  هر  از  راستا  این  در  و  کنند  عام  قتل  سفیدان 
پیگرد قانونی معافیت پیدا کردند. اجیران داخلی نیز 
در نقش قدم باداران خود پا گذاشته از این معافیت 
پولیس،  اربکی، کمپاین،  بنام های  و  استفاده کردند 
اردو، امنیت، واکنش سریع، صفر یک و غیره و در 
خود حمالت  خارجی  باداران  حمایت  و  همکاری 
انجام دادند و بر  شبانه و روزانه را بر ملت مظلوم 

هیچ جنبنده در روی زمین رحم نکردند. 
نیروهای وحشی خارجی و داخلی در این راستا، چنان 
با اخالص عمل کردند که خانه، شفاخانه، مسجد، 
مدرسه، بازار، میدان های بازی، محفل عروسی، نماز 
جنازه و قبرستان را در امان نماندند و شب و روز را 
بر مردم یکسان تاریک ساختند. دشمن و موسسات 
حامی آن خود اعتراف دارند که بیشتر از ۹۰% تلفات 
هیچ جهت  اما  اند  بیگناه  و  عام  مردم  این حمالت 
داخلی و یا خارجی تا کنون احساس مسئولیت  اما 
احساس  کنون  تا  خارجی  یا  و  داخلی  جهت  هیچ 

مسئولیت و بازپرسی این جنایات را نکرده است. 
سال  در  آوردها،  دست  اینهمه  از  بعد  کرزی  حامد 
اخیر حکومت خود، لباس میش به تن کرده و گریه 
های تمساح نما نمود و چنان وانمود ساخت که وی 
مخالف اینهمه قتل و کشتار بوده است لیکن آفتاب 
را نمی توان به دو انگشت پنهان کرد و جنایات ۱۴ 
ساله و صفحات سیاه تاریخ غالمی و بردگی را نمی 
توان با ریختن چند قطره اشک تمساح و بدون اقدام 
مردم  ساخت.  پاک  و  سفید  اشغالگران  علیه  عملی 
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این شاه شجاع را خوب شناسایی کرده اند و وی را 
پدر و موسس اینهمه فساد، جنایات، فجایع، فحشا و 

کشتار می دانند و منتظر انتقام الهی از او اند.
با گذشت دوره های سیاه حامد کرزی، اینک بیشتر 
با شعار های  از چار سال می شود که اشرف غنی 
علیه  مبارزه  و  اقتصادی  رشد  خوب،  حکومتداری 
فساد بر شانه های مردم سوار شد و با صد فریب، 
پا  و  تقلبی  انتخابات  نتیجهء یک  در  نیرنگ  و  چال 
را  بردگی  و  غالمی  زنجیر  کیری«  »جان  میانی  در 
به گردن خود انداخت و در اولین روز کاری خود 
معاهدهء فروش کشور را به امریکایی ها در حضور 
نمایندهء  اتمر  حنیف  توسط  فروش  جهاد  رهبران 
خاص و کمونست خود که تجربهء وطن فروشی را 

از سابق نیز دارا بوده اند به امضا رسانید. 
زندگی  وضعیت  اما  گذشت  شعارها  این  از  سالها 
اقتصادی  و  اخالقی  اجتماعی،  امنیتی،  از  اعم  مردم 
و  رسید  ملت  استخوان  به  کارد  گردید،  وخیمتر 
حالت به جایی رسید که مردم برای کفن کش سابق 

دعای خیر کنند. 
اگر دست آوردهای چهارسالهء این متفکر دروغین 
را بشماریم در می یابیم که از نگاه امنیتی این کشور 
ماهانه  است.  گرفته  قرار  خود  حالت  بدترین  در 
صدها تن از نیروهای این نظام فاسد عالوه بر صدها 
تن دیگر مردم ملکی و بیگناه کشته می شوند. ادارهء 
امنی در جهان کسب  نا  در  را  اول  مقام  کابل  اجیر 
کرد. اقتصاد کشور به صفر ضرب خورد. اشغالگران 
و مزدوران شان مردم را چنان فریب داده بودند که 
برچیده  کشور  این  از  دیگر  فقر  دسترخوان  گویا 
خواهد شد مگر امروز بیشتر از نصف مردم افغانستان 
که تعداد شان به بیشتر از ۱۵ ملیون می رسد به یک 
لقمه نان احتیاج هستند و تمامی سرمایهء کشور به 
دست چند دزد و چپاولگر قرار دارد و حیف و میل 
گذشته  سال  چهار  جریان  در  افغانی  پول  میشود. 
۱۰۰% نرخ خود را از دست داده است و در مقابل 
نرخ مواد اولیه در کشور چندین برابر باال رفته و از 

توان مردم عادی خارج شده است.
در میدان تعلیم و تربیت، اگرچه ظاهرا ُدهل تعلیم و 
تربیت توسط اشغالگران و مزدوران آنان نواخته می 
شود اما در ساحهء عمل اکثریت اطفال و نوجوانان 

این  ماندند.  تعلیم  بی  گذشته  سال   ۱۹ جریان  در 
باعث  اقتصادی  با مشکل  مشکل همگام و همزمان 
اردو،  به صف  نوجوانان  از  بسیاری  که  است  شده 
بپیوندند و باعث  پولیس و امنیت ادارهء اجیر کابل 
ارتکاب جرم ها و جنایات سنگین شوند. اعتیاد به 
مواد مخدر یکی دیگر از ارمغان های این مشکل می 
باشد. در میدان صحت، کشور در بدترین وضعیت 
قرار دارد. جزئی ترین بیماری در کشور نسبت نبود 
بیمارستان های قابل اعتماد، داکتران ورزیده و ادویهء 
با  که  اند  مجبور  مردم  و  نبوده  عالج  قابل  اصلی 
مصارف گزاف که احیانا از فروش ممتلکات شان به 
دست می آید بیماران خودرا به کشورهای همسایه و 

یا هند به عالج ببرند. 
اربکی های مسلح بی بند و بار زندگی را بر مردم در 
اکنون مال و  اند.  مناطق مختلف کشور تلخ ساخته 
جان افراد این ملت در هیچ نقطهء از این کشور در 

امان نیست. 
سیاست های ناکام، فتنه اندازی و تفرقه اندازی میان 
مردم  فرار  باعث  کاری  بی  و  فساد  مختلف،  اقوام 
بخصوص جوانان از کشور گردید. ماهانه دهها تن 
از مامورین این نظام فاسد که به سفر های رسمی و 
یا تربیوی به خارج سفر می کنند به کشور بر نمی 

گردند. 
نظام  این  دیگر  ارمغان  نصرانیت یک  و پخش  نشر 
فاسد و اشغال در کشور است و این فاجعه بعد از 
آمدن )روالغنی( خانم مسیحی رئیس ادارهء کابل به 
ارگ افزایش یافت و صدها خانوادهء ضعیف االیمان 
گرویدند.  مسیحیت  به  شیعه  قشر  از  بخصوص 
اتباع کشور به بی ارزش ترین مردم  عالوه بر این، 
اند و هیچ مجتمعی حاضر  در جهان مبدل گردیده 
به قایل شدن احترام به اتباع اداره یی نیستند که در 
ردیف اول لست های فساد، فحشاء، نا امنی، قاچاق، 
دارد. قرار  دیگر  مشکالت  وغیره  کشور،  از  فرار 
با درنظرداشت اینهمه مصیبت هایی که ملت بخاطر 
شود،  می  متحمل  نشانده  دست  و  فاسد  نظام  این 
اکنون صبر ملت لبریز شده است و دیگر هیچ توان و 
نیرویی برای تحمل آن در جسم ضعیف و کمزور آن 
باقی نمانده است و اندک فشار دیگر باعث شکست 

و فروریزی بنیادهای آن خواهد شد.



 سال ششم - شماره چهارم 
37 رمضان و شوال 1440هـ

چندی پیش در صفحات اجتماعی فیسبوک نگاره 
نامش  کرد  جلب  را  نگاهم  کتاب  یک  تصویر  و 
برایم جالب و جذاب می نمود، بیشتر تالش کردم 
تا لینک و خبر اعالنش را کامل یافتم، برایم جالب 
بود کتابی در حجم و اندازه و صحافت زیبا حاوی 

مطالب و مسایل مختلف. 
جالب برایم از آن خاطر بود که این کتاب از آدرس 
طالبان نشر شد، نویسنده، ناشر، چاپ و همه امور 
می  نمایندگی  طالبان(  فرهنگی  )اداره  را  آن  فنی 
کرد، ابتدا فکر کردم مثل سایر نشرات سیاسی همان 
ها  تلویزیون  در  روز  و  شب  که  تکراری  مسایل 
دیده یا شنیده ایم در این کتاب هم گنجانیده شده 
فصل  ده  شامل  کتاب  این  نبود  اینطور  اما  است، 
متنوع از موضوعات گرم روز گرفته تا مسایل کالن 

جهان اسالم و منطقه بود.
نگاشته  از بس شیرین و روان  کالم ها  بعضی  در 
درد  با  نویسنده  کردم  می  احساس  که  بود  شده 
بعضی  در  است،  داشته  را  ها  نبشته  این  اشک  و 
کالم ها موضوع حکومتداری را به چالش کشیده 
بود، در بعضی مطالب درد افغانستان را فریاد زده 
بود، در پاره ای از مطالب در غم امت اسالم اشک 
ریخته بود، من وقتی مطالعه اش کردم چنین یک 

احساس پیدا کردم.
نکتهٔ جالب آنکه کتاب به زبان بسیار سلیس ادبی 
نوشته شده بود اول فکر کردم کار چند نفر است اما 
در مقدمه کتاب دریافتم نویسنده کتاب یک شخص 
حقیقی است هر که هست برایش دعای موفقیت 
کردم و به طالبان هم دعا کردم که امروز می توان 
از طالب حجره، صدای حق طلبی و انعکاس حق 

را با زبان شیرین ملی استماع کرد. 

بعد از خواندن کتاب فکر کردم این دست نشرات 
می  خبر  طالبان  فکری  فعالیت  جدید  رویکرد  از 
و  من  برای  و  کننده  امیدوار  بسی  چیزیکه  دهد، 
»از  کتاب  خواندن  با  من  بود،  خوشایند  امثالم 
نمی  بسیار چیزها که در مورد طالبان  مبارزه«  دل 
مورد  در  روشن  نا  مسایل  بسیار  دانستم،  دانستم 
تحریک طلبای کرام که تا آن روز برایم غیرواضح 

بود واضح شد، و بسیار نکته ها گرفتم.
را  کتاب  گرفتم  تصمیم  اول  کتاب  مطالعه  از  بعد 
دستی از کتابفروشی ها به دست بیاورم اما نشد، به 
چند کتابفروشی مراجعه کردم لینک و مشخصات 
کتاب را دادم گفتند مشکل است پیدا شود و اگر 
هم پیدا شود مشکل است آزادانه خرید و فروش 
شود، گفتم چرا گفت چون این کتاب فکر طالبان 
را تبلیغ می کند، حکومت با چنین کتاب ها صد 
در صد مخالفت می کند گفتم پس اینست آزادی 
بیان، خندید و گفت آزادی بیان تا آزادی بیان، آن 
بیان که امریکا و دولت کابل صفت شود نه آن بیان 

که از طالب بگوید. 
مورد  در  چیزی  خواستم  پاراگراف  چند  با  اکنون 
این اثر ارزشمند بنویسم و تنها آرزویم اینست که 
روزی این کتاب زیبا را در قفسه های کتاب خانه 
های کابل و مدارس و پوهنتون های بزرگ ببنیم 
و یا حداقل خودم یک نسخه از آن را داشته باشم. 
حافظ  شعر  سرزنش  و  عتاب  مورد  اینکه  بخاطر 
اندازه در مورد  به همین  نگیرم  قرار  الرحمه  علیه 

این کتاب بسنده می کنم.
بر بساط نکته دانان خودفروشی شرط نیست
یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش

 سلیمان احمدی )محصل آکادمی حقوق در کابل(
بهار ۱۳۹۸ هجری شمسی

کتابی به نام »از دل مبارزه« رویکرد 
جدید از فعالیت فکری طالبان            
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ډیر  وخت  هر  بل  تر  اوس  یې  پلویان  او  رژیم  کابل   
سولې  د  ادارې  دکابل  ولس  وهي،خو  نارې  دسولې 
جوړښت  دخپل  رژیم   ځکه  ګڼې،  نه  رښتونې  نارې 
تړون  دامنیتي)؟(  سره  یرغلګرو  له  ورځ  دوهمه  په 
کړه.  یرغمل  اوسوله  تمدید  جګړه  سره  السلیک  په 
کور  او  وژلو  ولس  دافغان  یې  لپاره  دګټو  دیرغلګرو 
پایښت  د  اشغال  دامریکایي  او  ورکړ  زور  ته  ورانولو 
تر پښو الندې کړل  ارزښتونه  او  لپاره یې ملي منافع 
او ارګمشر غني په خورا ویاړ سره وویل: سوله به هم 

دجګړې له  ډګره راستنوي!!. 
ابزاري  باید  سولې   وي،له  لپاره  سولې  د  باید  سوله 
په  برالسي  د  کې  جګړه  په  شي،سوله  ونه  استفاده 
مهم   غوندي  سولې  شي،د  کارول  ونه  باید  موخه 
ارزښت سره سطحي او شعاري چلند نه یوازي داچې 
المل  تیزیدو  ال  د  دجګړې  بلکې  کوي،  لیري  سوله 

ګرځي.
شهیدانو  د  سوله  دی،  ارمان  لوی  ولس  دافغان  سوله 
دارضي  لپاره،سوله  دتحقق  امیدونو  او  دارمانونو 
لپاره،  داعادې  استقالل  دملي  لپاره،سوله  تمامیت 
لپاره،سوله دمظلوم ولس  سوله د سرحدونو دساتنې 
لپاره،سوله  افغانستان  دبسیا  لپاره،سوله  ښیرازۍ  د 
لپاره،  داتحاد  قومونو  وروڼو  ټولو  د  کې  هیواد  ګران 

اخالقي  او  پالنې،ادارې  غصب،قوم  دتعصب،  سوله 
ارمان  دستر  ټولو  د  سوله  او  لپاره  دمخنیوي  فساد 
)اسالمي نظام( دنفاذ لپاره ډیره مهمه ،اړینه او حیاتي 

ده.
نه یوازي داچې رښتونې سوله  او کابل رژیم   یرغلګر 
نه غواړي، بلکې سوله یې  برمته کړې،نه غواړي چې 
دیوالونه  یې  کې  مخ  په  سولې  شي،د  راستنه  سوله 
اراده نه لري، په جګړه کې  جوړ کړي،دوی د سولې 
سوله غواړي، داسي سوله چې دسولې اطالق ورباندي 
نشي کیدالی،ددوی سوله د تسلیمۍ مرادف ده،خو 
سوله   لري،  باور  سولې  پر رښتونې  بیا  امارت  اسالمي 
کې  عمل  ده،په  نه  محدوده  ترکچې  شعار  د  یې 
اعاده  مو  خپلواکي  چې  سوله  داسي  غواړي،  سوله 
شي،ارزښتونه مو پایمال نشي او قربانۍ مو ضایع نشي 
ورپوري  ارمانونه  ولس  دافغان  چې   سوله  داسي  او 

تړلي دي.
 کابل رژیم که رښتیا هم سولې ته لېوال او ژمن وي او 
پر سوله باور لري،نو له یرغلګرو سره  دې  امنیتي)؟( 
تړون  سمدالسه  لغوه کړي او اشغالګرو ته دې دوتلو 
خنډ  اصلي  سولې   د  چې  ځکه  وټاکي،  االجل  ضرب 

همدا اشغال او دیرغلګرو شتون دی.

کابل رژیم که رښتیا هم سوله غواړي ...
سید شریف
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اگـر یک شـخص بخاطـر قومیـت و یـا بخاطر 
شـرم بـرای مجاهدیـن پـول میدهـد حکمـش 

چگونـه اسـت؟
اگـر یـک شـخص میگویـد کـه مـن  االسـتفتاء: 
ایـن مقـدار پـول را از خاطـر اینکـه شـما از قـوم 
مـن هسـتید، و یـا میگویـد کـه بخاطر شـرم مردم 
برایـت میدهـم، بـرای مجاهـد اخـذ ایـن پـول از 
این شـخص جایز اسـت یـا خیر؟ مـال حبیب اهلل.
الجـواب حامـدا و مصلیا وبعد: قسـمیکه در وقت 
حاضـر جهـاد باالنفـس فـرض عین اسـت، همین 
قسـم جهـاد باالمـال هم فـرض اسـت، و جهاد که 
باالمـال باشـد و مردم این فریضـه را  اداء نمیکنند، 
یـا بجـای ادای ایـن فریضه مـال خـود را در دیگر 
عبـادات نفلـی بـه مصـرف میرسـاند، این بـه این 
ی اسـت کـه مثل که یک شـخص نماز فرض  معنٰ
را بجـا نمـی آورد و نمـاز نفـل را میخواند، یا یک 
شـخص روزۀ رمضان المبارک را میخورد، و روزۀ 
شـش روز ماه شـوال ویا هـم روزۀ دیگـر نفلی را 

میگیرد.

بـه هر صـورت مثلیکه این شـخص تـارک فرض 
اسـت همین قسـم عذاب شـان هم سـخت است، 
و ایمـان شـان هـم ضعیـف مـی باشـد، اول بایـد 
عقیـدهٔ ایـن شـخص مثـل عقیـدۀ مؤمـن سـاخته 
شـود، و بعـد برایش فریضة جهـاد باالمال آموزش 
داده شـود، و بعـد از آن بـرای جهاد، مـال خود را 

بدهـد اینگونه بسـیار خوب میشـود.
و اگر مجاهدین اینقدر وقت را در دسـت نداشـت 
کـه عقیـده ایـن شـخص را اصـالح کننـد، و بـه 
ایـن مال اشـد ضـرورت هم داشـتند، بعـد میتواند 
مـال چنیـن شـخص را بگیرد، چون که رسـول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص مـال هـای منافقـان را میگرفـت و در جهاد به 
مصـرف مـی رسـاند اگـر چـه آنهـا این مـال را از 

تـرس و حـراس و یـا از اثر شـرم مـی دادند.
یـک حـرف دیگـر ایـن هـم اسـت کـه بـرای این 
نـوع منکریـن جهـاد بـه امـر امیـر و یـا هـم امـر 

قاضـی تعزیـر داده مـی توانیـد.
............................................................................

فى السير الكبير ۲۷/۱ أن الصرف إلى فقراء المجاهدين 

)قسمت سوم(

رپسش اه و اپسخ اهی رشعی 
تحقیق، اصدار و فتوا: مفتی ابو یاسر )عفی عنه(

ترجمه: واحد ترجمه و تحقیق مجله
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أولـى مـن الصـرف إلـى غيرهـم الن فيـه  معنى الصدقة 
المسـلمين  جميـع  إلـى  ذلـك  منفّعـة  والجهادوإيصـال 
بدفـع أذى المشـركين عنهـم بقوتـه  وفيـه   أن تـرك 
الجهادوتـرك إعانـة المجاهدوالخيانـة للمجاهدفـى أهله   

التجتمـع  إالفـى منافـق اه 
كماثبتـت  ايضـا  عيـن  فـرض  للمجاهديـن  االطعـام 
باالحاديـث الصحيّحـة  مـن سـوال المجاهديـن عمـن يمـر 

۱۷۹ البشـرى ص\    ’ عليهـم  المجاهديـن 
وفـي ردالمحتـار ۳\۲۴۳ ] تنبيـه [ مـن قـدر علـى الجهـاد 
بنفسـه ومالـه لزمـه وال ينبغـي لـه أخـذ الجعـل ، ومـن 
عجـز عـن الخـروج ولـه مـال ينبغـي أن يبعـث غيـره عنـه 

بمالـه  .
وفـي الهنديـة ۲\۱۹۲ كتـاب السـير البـاب االول    : و 
ان لم  تكن لهم  قوة القتال  بان  لم تكن  فې  بيت 
المـال مـال  فـال بـأس  بـأن  يحكـم االمـام  علـي ارباب  
االمـوال  بقـدر مايقـوي بـه الذين يخرجون للجهاد . (

والل تعالى اعلم
----------------------

آیا مجاهدین چنین کاری را کرده میتواند؟
محتـرم مفتـی صاحب! ما در وقت جهاد با دشـمن 
در بعضـی جاهـا روبـرو می شـویم که دشـمن از 
امکانات دسـت داشـته شـان مثل حمـالت هوائی 
و تـوپ خانـه ای کار مـی گیـرد، و مجاهدین می 
خواهـد در ایـن وقـت  کنـاره گیری کنـد، چرا که 
در دسـترس مجاهدیـن چنیـن اسـلحه نیسـت که 
چنیـن حمـالت دشـمن  را با آن دفـع نمایند، پس 
در ایـن وقـت مـا  به دِهـات  و یا بـه بعضی خانه 
هـا پنـاه مـی بریم، در ایـن وقت اگر مـردم قریه و 
یـا خانـه مانـع ما شـود، ما بـدون رضایـت آنها به 

آنجـا رفته مـی توانیم یـا خیر؟
 مال انور

الجـواب حامـدا و مصلیـا و بعد: علماء نگاشـته 
انـد در کدام جـای که جهاد فرض عین باشـد، در 
آن جـا پنـاه دادن  برای مجاهدین هـم فرض عین 
اسـت، پـس در حالـت مذکـور بـر مـردم فـرض 
عیـن اسـت کـه بـه مجاهدیـن  پنـاه گاه دهنـد، و 

اگـر پناهگاه ندهنـد مجاهدین بـدون رضایت آنها 
مـی تواننـد کـه در چنیـن جاهـا خـود را محفوظ 

یند. نما
...........................................................................

قـال الل تعالـى : ان الذيـن آمنـوا وهاجـروا وجاهـدوا 
باموالهـم وانفسـهم ... والذيـن آوو ونصـروا اولئـك 

هـم المؤمنـون حقـا .
قـال ابـن جريـر رح فـي تفسـير ه :قولـه  والذيـن  اوو 
اليـه  يـأوون  مـأوى  لهـم  جعلـوا  انهـم  ونصـرو...اى 
وهوالمـأوى والمسـكن  ،يعنـي اسـكنوهم وجعلـوا لهـم 
اعدائهـم  علـى  يعنـي  مسـاكن ونصـروا  منازلهـم  مـن 
اى  االمـر  بمعنـى  االيـة  االخبارفـي  ان   والحاصـل   .
اجعلوا لهم ماوى ياوون اليه واسـكنوهم من منازلكم  

ومـن مسـاكنكم وانصـروا علـى اعدائهـم  .
وهنـاك قاعـدة كليـة : وهـي ان كل خبرمـن الل تعالـى 
تركـه  ثوابااوجزاءااوعلـى  عملـه  علـى  عبـاده  وعدفيـه 
عقابـا وعذابـا وان لـم يكـن ظاهـره خارجا مخرج االمر 

فهوبمعنـى االمـر  . تفسـير ابـن جريـر ۶\۵۴
وكذافي البشر ى للمبشرين  ص\۱۷۹

والل تعالى اعلم
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ابراهيم عليه السالم

ايشان  ملت  در  ما  و  بودند  پيامبران  پدر  السالم  عليه  ابراهيم 
هستيم.

بت  همه  آنان  كه  شدند  تولد  يى  قبيله  در  السالم  عليه  ابراهيم 
پرست بودند. پدر ايشان نيز بت تراش بود و براى مشرك ها 
بت مى ساخت. ابراهيم عليه السالم مى دانست كه بت هاى سنگى 
هيچ كارى كرده نمى توانند. حتى آنها نمى توانند مگسى را از روى خود دور كنند پس 

چطور مى توانند براى مردم خير و يا شر برسانند.
يك روز وقتى قوم ابراهيم عليه السالم همه براى بزرگداشت عيد از شهر بيرون رفتند، 
ايشان كه جوان كم سن بودند رفتند و بت هاى آنانرا شكستاندند. وقتى قوم شان 
برگشتند از وى پرسيدند كه كى بت هاى شان را شكستانده است. ايشان به قوم خود 
گفتند كه از بت ها بپرسيد. قوم شان گفتند چطور از آنها بپرسيم حاالنكه آنها نمى 
دانند و سخن گفته هم نمى توانند. ابراهيم عليه السالم گفت كه پس چطور چيزى را 
عبادت مى كنيد كه نه مى داند، نه سخن گفته مى تواند و نه هم از خود دفاع كرده مى 

تواند؟ 
قوم ابراهيم عليه السالم ايشان را بخاطر اين كار شان به آتش انداختند مگر خداوند 
ابراهيم عليه السالم را  متعال آن آتش را به باغ زيبا مبدل ساخت و اجازه نداد تا 

بسوزاند و به اين شكل خداوند متعال قدرت و توانايى خودرا به كفار نشان داد.
ابراهيم عليه السالم جوان راستگو، دعوتگر و بت شكن بود. تو نيز چون در ملت او هستى 

كوشش كن همچو وى باشى.
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آیا مى دانى؟
- اولين آيتى كه بر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نازل شد )اْقَرْأ 

بِاْسِم َربَِّك اَلِّذي َخَلَق( بود.
- اولين كسى كه به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ايمان آورد خديجه رضى اهلل عنها بود.

- اولين مسجد در اسالم، مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم در مدينه منوره بود.
- اولين مؤذن در اسالم بالل بن رباح رضى اهلل عنه بود.

- اولين خليفه اسالم ابوبكر صديق رضى اهلل عنه بود.
- اولين سفير در اسالم كه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وى را خارج از مدينه منوره فرستاد 

مصعب بن عمير رضى اهلل عنه بود.
- اولين كسى كه تاريخ اسالمى را آغاز كرد، عمر فاروق رضى اهلل 

عنه بود.

حج رکن پنجم اسالم
صحبت  حج  دربارهء  صاحب  معلم  دينيات  مضمون  در  امروز  احمد: 

كرد.
عبد اهلل: بلى معلم صاحب ما هم گفت كه درس فردا دربارهء حج است.

احمد: آيا مى خواهى كه من حاال برايت دربارهء حج معلومات بدهم؟
عبد اهلل: بلى، چرا نى؟

احمد: حج ركن پنجم اسالم است. هر مسلمان كه توان رفتن به بيت اهلل را داشته باشد و پول 
سفر به آنجا را داشته باشد حج بااليش فرض مى شود.

معلم صاحب گفت كه حج يكبار در عمر باالى مسلمان فرض مى شود. حج در ماه ذي الحجه مى 
شود و در اين روزها حاجى صاحبان همه به بيت اهلل رفته و دعا و عبادت مى كنند. آنها يك روز 
قبل از عيد قربان به ميدان عرفه مى روند و آنجا عبادت مى كنند. در روز عيد قربان تمام 

حاجى ها قربانى مى كنند.
گناه  تمام  كند،  قبول  را  وى  و خداوند حج  كند  اخالص حج  به  هر كس  گفت  صاحب  معلم 
هايش بخشيده مى شود و وقتى از حج به خانه بر مى گردد مثل طفلى كه نو تولد شده باشد، 

از گناه پاك مى شده باشد.
عبد اهلل: چقدر خوب، اهلل تعالى ما را هم نصيب كند تا گناه هاى ما بخشيده شود.

احمد: آمين.
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شكست دهنده احزاب
غزوه خندق

وضعیت عمومی
اِْذ  َو  مِْنُكْم  اَءْسَفَل  مِْن  َو  فـَْوقـِكـُْم  مـِْن  ُؤوكـُْم  ِ»اذجـاَّ
تـَظـُنُّوَن  َو  اْلَحناِجَر  اْلُقُلوُب  بََلَغِت  َو  ْبصاُر  ااْلَ زاَغِت 
ُنونا. ُهنالَِك اْبُتلَِى اْلُمْؤمُِنوَن َو ُزْلِزُلوا ِزْلزااًل  بـِالّل الظُّ

َشديدا« )احزاب )33(، آیه ۱۰.(
 ] به سراغ شما]به هجوم  تان   وپائین  باال  از  آنـگـاه 
آمدند، و آنگاه که چشمها برگشت و جانها بـه گـلوهـا 
رسـیـد، و در حـق خداوند گمانهایی ]ناروا[ کردید. 
و  شدند،  آزموده   ] محنت  ]به  منان  مؤ  که  بود  آنجا 

تکانی سخت خوردند.
۱ ـ مسلمانان 

پـس از جـنگ احد، مسلمانان بار دیگر صفوف خود 
را منظم ساخته از شّر یهودیان بنی نضیر رها شـدنـد. 
بـه این ترتیب مرکزیت آنها در پایگاه امن مدینه تثبیت 
گردید. آنان همچنین موفق شدند روحـیـه قـریـش و 
دیـگـر قـبایلی که قصد تهاجم به مدینه را داشتند و 
تحت تاثیر خود قرار دهند. در این فاصله آوازه شان 
بیرون  و  درون  مخالفان  و  پیچید  جا  همه  در  دوباره 

مدینه از قدرت آنان به وحشت افتادند.
۲ ـ مشرکان و یهودیان 

مسلمانان  با  رویارویی  از  را  خـود  کـه  قـریـش 
خودداری  دوم  بدر  در  حضور  از  دیدند،  می  ناتوان 
ورزیـدنـد، زیـرا به خوبی می دانستند که به تنهایی 
توان از بین بردن مسلمانها را ندارند. قـبـایـل عـرب 
نـیـز از تـهـاجـم به مدینه بازماندند و طمعشان از این 

شهر بریده شد؛ زیرا که هـرکـدام بـه تـنـهـایـی در 
قرار  اسالمی  لشکر  تهاجم  مورد  سـرزمـیـن خودش 

گرفته یکی پس از دیگری مغلوب مسلمانان شدند.
که  بودند  آن  از  تر  ناتوان  تنهایی  به  نیز  یـهـودیـان 
این  با  دهند،  قرار  تعرض  مورد  را  مسلمانان  بتوانند 

وجود منتظر فرصت مناسب بودند.
قـریـش ، یـهـود و دیـگـر قـبـایـل چـاره ای جـز 
ایـن نـداشـتـنـد کـه بـرای از مـیان بردن مسلمانان 
نـیروهایشان را در یک جبهه واحد سازماندهی کنند. 
مـیان  از  که  بودند  نیرومند شده  زیرا مسلمانان چنان 
و  مادی  نیروهای  همه  بسیج  طریق  از  آنها جز  بردن 
معنوی مخالف امکان پذیر نبود. ماموریت جمع آوری 
نـیـروهـای مـشرکان و یهود اطراف مدینه به یهودیان 
موفق  اینان  گردید.  واگذار  نضیر  بنی  خورده  زخم 
کنند.  بسیج  را  اسالم  مخالف  نیروهای  همه  شدند، 
این نیرو از نظر مادی بر مسلمانان برتری چشمگیری 

داشت و می توانست دین جدید را از بین ببرد.
نیروهای طرفین

پیامبر  فرماندهی  به  مبارز  هزار  سه   : مسلمانان  ـ   ۱
)صلی اهلل علیه وسلم(

۲ ـ مـشـرکـان : ده هـزار نـفـر، بـجـز نـیـروهـای 
یـهـود بـنـی قـریـظـه ، شامل چهار هزار تن از قریش 
، شش هزار تن از بنی سلیم ، اسد، فزاره ، اشجع و 

غطفان .
فرماندهی قریش با ابوسفیان بود.

فرماندهی غطفان را ُعیَینَِة بن ِحْصن و حارث بن عوف 
با هم بر عهده داشتند.

فرماندهی نیروی چهار صد نفری اشجع با مسعود بن 

نویسنده: شیت خطابسیرت نظامی رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم )۲۳(
ترجمه: راشد شهامت
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ُرَخیَله بود.
با  آنها  فرماندهی  و  بودند  تن  هفتصد  ُسلیم  قـبـیـله 

ُسفیان بن َعبِد شمس ، هم پیمان َحْرِب ابن اُمیه بود.
فرماندهی بنی اسد را َطْلحة بن ُخَویَْلد اَسدی بر عهده 

داشت .
هدفهای طرفین

مسلمانان : دفاع از اسالم
بـردن  مـیـان  از   : یـهـودیـان  و  مـشـرکـان 

مـسـلمـانـان و تـاراج اموال و زنان و فرزندان آنها.
تاریخ نبرد

جـنگ خندق در شوال سال پنجم هجری روی داد و 
محاصره مدینه منوره نزدیک به یک ماه به درازا کشید.

پیش از جنگ
۱ ـ مسلمانان 

در  مـانـدن  بـه  تـصـمـیـم  مـسـلمـانـان  ـ  الف 
میان  شهر،  این  شـمال  در  و  گـرفـتـنـد  مـدیـنـه 
وعمیقی   ژرف  خندقی  سلع  کوه  و  مدینه  سنگستان 
و  بود  مدینه  باز  مـنـطـقـه  تـنـهـا  این  زیرا  کندند. 
دیگر  و  انبوه  باغستانهای  با  شهر  این  دیگر  طرفهای 
این  وجود  با  و  بود،  شده  احاطه  طـبـیعی  عوارض 
به  تهاجم  قدرت  نیرویی  هیچ   ، طبیعی  عوارض 
فـارسـی   سـلمـان  رو  ایـن  از   . نـداشـت  را  مدینه 
مدینه  شمال  بـاز  مـنـطـقـه  در  کـرد،  پـیـشـنـهـاد 
خندقی حفر شود. این پیشنهاد در حالی بود که حفر 
اعراب  نزد  هنوز   ، دفاعی  هدفهای  منظور  به  خندق 

شناخته شده نبود.
حـفـر  مـحـل   ) وسلم  علیه  اهلل  خـدا)صلی  رسـول 
خـنـدق را مـیـان یـارانـش تـقـسـیـم کـرد. بـه هـر 
ده نـفـر چـهـل ذراع داد. رسول اهلل )صلی اهلل علیه 
وسلم( خود نیز مانند دیگر افراد سرگرم کار شد. آن 
حضرت عالوه بر حفر خـنـدق ، بـه دیـگر مسلمانان 
نیز کمک می کرد. از جمله هرجا سنگ بزرگی پیدا می 

شد، او برای خرد کردنش حاضر می گشت .
مـسـلمـانان تمام طول مدت روز را کار می کردند و 
برای اندکی استراحت ، شبانگاه به خانه می رفـتـند. 
رسول اهلل )صلی اهلل علیه وسلم( خود بر امور مسلط 
بود و هیچ یک از مسلمانان جز با اجازه آن حضرت 

حق دست کشیدن از کار را نداشت .
بـ  مسلمانان در دامنه کوه سلع و پشت به آن اردو زدند.
جـ  پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وسلم ( برای مصونیت زنان 
و کودکان آنان را در یکی از مناطق امن مدینه جای داده ، 
فرمودند که از خانه های سست و بی دفاع خارج شوند.
 ، خـنـدق  آمـیـز  مـوفـقـیـت  حـفـر  از  پـس  ـ  د 
بیم آن که  از  مسلمانان در پشت آن سنگر گرفتند و 
مورد  پـشـت  از  زده  دور  را  آنـهـا  مـشـرکـان  مبادا 
حمله قرار دهند و راه بازگشت به مدینه را بر آنها سد 
بلندیهای کوه  کنند، از موقعیت مطمئن و استراتژیک 
سلع بهره گرفته برای دفاع پشت جناح چپ خود از 

آن استفاده کردند.
۲ ـ مشرکان و یهودیان 

الف ـ گـروهـی از یـهودیان مثل َساّلم بن ابی الُحقیق 
و ُحیَیِّ بن اخطب در مکه نزد قریش   رفتند وآنـان را به 
جنگ با پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وسلم ( فراخواندند 
و وعده دادند که در جنگ با مسلمانان آنان را همراهی 

خواهند کرد.
عـلیـه  جـنـگ  بـه  قـریـش  مـوافـقـت  از  پـس 
مـسـلمـانـان ، یـهـودیـان نـزد غـطـفـان و دیـگـر 
با پیامبر)صلی اهلل  قبایل رفتند و آنان را نیز به جنگ 
علیه وسلم( فرا خواندند. آنان نیز با شنیدن خبر شرکت 

قریش آماده جنگ شدند.
و  غـطـفـان   ، قـریـش  رسـیـدن  از  پـس  ـ  ب 
اخطب  بن  ُحیَیِّ   ، مدینه  اطراف  به  دیـگـر  قـبـایـل 
توانست یهودیان بنی قریظه را وادار کند تا پیمان خود 

با مسلمانان را بشکنند و به احزاب بپیوندند.
ج ـ مواضع جنگی احزاب در اطراف مدینه به صورت 

زیر بود:
۱ ـ قریش در جایی به نام سیالبگاه دومه ، میان جرف 

و زغابه مستقر بودند.
۲ ـ غطفان و قبایل نجد در جایی به نام َذنِب نَقمی در 

کنار احد موضع گرفتند.
3 ـ بنی قریظه در دژهایشان که دراطراف مدینه منوره 

بود.
ادامه دارد ...
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شهید مال فیض اهلل مشهور به جنداهلل  
- تقبله اهلل - : 

مال  پسر  جنداهلل  به  مشهور  اهلل  فیض  مال  شهید 
عبیداهلل در سال ۱3۷۱ هجری شمسی مصادف با 
۱۴۱3 هجری قمری در یک خانواده دین دوست 
و علم پرور در قریه یوخن در مربوطات ولسوالی 
گرزیوان والیت فاریاب چشم به جهان گشود. او 
در سال ۱3۷۷ هجری شمسی به سن شش سالگی 
دروس ابتدایی را  نزد امام مسجد شروع نمود و 
به خاطر درسهای  در سال ۱3۸۱ هجری شمسی 
بیشتر رهسپار مدرسه دره شاهان شده علم صرف 
را دران جا خواند. سپس در سال ۱3۸3 خورشیدی  
شامل مدرسه قریه پخلسوز شده کتاب های نحو 
را نزد مولوی صاحب حفیظ اهلل ابو راحت خواند. 
پس ازان، در سال ۱3۸۵ خورشیدی عازم مدرسه 
را  خود  آموزشی  روند  گردیده  )قندوز(  قورچی 

دران جا دوام داد.
شهید مال فیض اهلل در سال ۱3۸۶ خورشیدی برای 
دشمنان  آشام  خون  های  پنجه  از  کشور  آزادی 
به  عزیز،  کشور  در  اسالمی  نظام  اعاده  و  اسالم 
صف مجاهدین امارت اسالمی پیوست و به مبارزه 
مسلحانه در برابر اشغالگران خارجی و اداره مزدور 
کابل آغاز نمود. مدتی در گروپ جهادی مولوی 

و  پرداخت  جهادی  به خدمت  عبدالباقی  صاحب 
سپس با رفقای جهادی دامال صاحب شعیب رسالت 
یکجا شد. او از سال ۱3۹3 الی ۱3۹۵ خورشیدی 
بحیث سرگروپ ایفای وظیفه نمود و در حمالت 
گرفت. سهم  وار  مردانه  زیادی  های  عملیات  و 
یک  در  خورشیدی   ۱3۹۵ سال  در  باالخره  او 
را  شهادت  جام  مزدور،  اداره  قوای  با  رویارویی 

نوش جان نمود. 
سوانح  که  اهلل  نجیب  االحسان  ابو  از  سپاس  )با 

شهید را تهیه نمود(
شهید مال فراح الدین حذیفه –تقبله اهلل-:
شهید مال فراح الدین حذیفه فرزند نصرالدین بای 
در سال ۱3۷3 هجری شمسی دریک خانواده دین 
مست  میش  روستای  در  مجاهدپرور  و  دوست 
ولسوالی پشتونکوت والیت فاریاب دیده به جهان 

گشود.
شهید حذیفه درس های ابتدایی را در سال ۱3۸۵ 
ابن  سعد  حضرت  مدرسه  در  شمسی  هجری 
وقاص – رضی اهلل عنه – در ولسوالی پشتونکوت 
صاحب  مولوی  خود  عموی  نزد  فاریاب  والیت 
عبدالرحمان راشد )مسئول کنونی جهادی والیت 
را در  متوسطه  کتاب های  فاریاب( خواند. سپس 
مولوی  نزد  گرزیوان(  )ولسوالی  قلعه  دون  منطقه 

زندگان جاوید 
مرتب : حبیبی سمنگانی

بخش ۱۴
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صاحب حیات اهلل حلیم خواند. 
 ۱3۹۲ ثور   ۱۵ بتاریخ  الدین  فراح  مال  شهید 
خورشیدی برای نجات کشور از چنگال اشغالگران 
و مزدوران داخلی شان که دست به هر گونه ظلم 
به  پا  زدند،  می  منطقه  در  فساد  و  فتنه  ستم،  و 
هر  اش  خانواده  تمام  با  و  گذاشت  جهاد  رکاب 
گونه تکالیف هجرت و خواری دنیوی را در بدل 

سرفرازی و سربلندی اخروی متقبل شد.
و  مخلصانه  جهاد  به  یکسال  مدت  حذیفه  شهید 
قهرمانانه اش در برابر دشمنان دون صفت دوام داد 
بر  باالخره در جریان یک عملیات شب هنگام  و 
»میش مست«  منطقه  در  های شریر  اربکی  پوسته 
تاریخ ۱۰  به  ولسوالی پشتونکوت والیت فاریاب 
دلو ۱3۹۲ خورشیدی جام شهادت را نوش جان 

نموده، جان را به جانان تسلیم نمود.  
)با سپاس از قاری مبارک مبارز که سوانح شهید را 

تهیه نمود(
شهید مال عبدالستار حنظله – تقبله اهلل - :
فرزند   - اهلل  تقبله   – حنظله  عبدالستار  مال  شهید 
صوفی عین الدین و نواسه مال عبدالخالق به تاریخ 
ده ثور ۱3۷۴ خورشیدی در قریه آهنگران ولسوالی 
روی دوآب والیت سمنگان در یک خانواده متدین 
و مجاهد پرور به دنیا آمد. او به سن ۱۲ سالگی 
الدین  نظام  صاحب  مولوی  کاکایش  همرای  به 
والیت  استالف  ولسوالی  واقع  دینی  مدرسه  عازم 
کابل گردید. تقریبا چهار سال پیهم دران جا درس 
خواند و به درخواست پدر و مادرش به سن شانزده 

سالگی ازدواج نمود.
سپس برای فراگیری علوم دینی به برخی از والیات 
سفر  مزارشریف(  و  بغالن  پروان،  )کابل،  کشور 
نمود. او چون از نوجوانی شوق و عالقه خاصی با 
جهاد مقدس علیه خارجی های اشغالگر و مزدوان 
دوام  به دروس خود  دیگر  نتوانست  داشت،  شان 
در  جهاد  سنگر  وارد  سالگی   ۲۱ سن  به  و  بدهد 
ولسوالی روی دوآب والیت سمنگان شد. پس از 
بغالن  والیت  غوری  دهنه  ولسوالی  راهی  مدتی، 
و  شد  اسالمی  امارت  معسکر  شامل  سپس  شد. 

ظرف 3۵ روز درس ها و تمرینات ابتدایی نظامی 
را تکمیل نمود. پس ازان، در همان جا نزد شهید 

استاد مصعب درس انفجارات را خواند.
نیکو  مزایای علم و اخالق  به  شهید حنظله چون 
خدمت  صمیمانه  جهادی  در صف  و  بود  آراسته 
می نمود، بحیث مسئول استخبارات ولسوالی روی 
دوآب تعیین شد. شهید حنظله چند مدتی بحیث 
دوآب  روی  ولسوالی  نظامی  کمیسیون  سرپرست 

نیز ایفای وظیفه نمود.
او باالخره به تاریخ ۱۱ ثور ۱3۹۸ خورشیدی در 
یک رویارویی چند ساعته با غالمان حلقه بگوش 
امریکا و اربکی های شریر، با چهار تن رفقای خود 

جام شیرین شهادت را نوش جان نمود. 
شهید مال امان اهلل حقبین – تقبله اهلل - :
شهید طالبعلم امان اهلل حقبین فرزند مال محمد اهلل 
حقبین و نواسه ارباب دوست محمد در سال ۱3۸۲ 
خورشیدی در یک خانواده دین دوست و مجاهد 
دوآب  روی  ولسوالی  قلعة  سرخ  قریه  در  پرور 
والیت سمنگان دیده به جهان هست و بود گشود.
شهید امان اهلل حقبین کتاب های صرف، نحو، منطق 
و بخشی از علوم گهربار حدیث و فقه شریف را 
در والیت های سمنگان، بلخ و بغالن  نزد برادر 
کالن خود مال حبیب اهلل حماس خوانده بود و در 
طبعیت  و  گی  نویسنده  استعداد خوب  حال  عین 

زیبای شاعری هم داشت. 
داشت  قرار  نوجوانی  آوان  در  که  حقبین  شهید 
دوآب  روی  ولسوالی  مجاهدین  صف  به  تازه  و 
والیت سمنگان پیوسته بود، روز چهارشنبه ۱۱ ثور 
۱3۹۸ خورشیدی – مصادف با ۲۵ شعبان المعظم 
۱۴۴۰ هجری قمری – در جریان یک تهاجم اربکی 
های شریر به همراهی قطعه واکنش سریع والیت 
با  یکجا  سمنگان  والیت  امنیه  قومندانی  و  بغالن 
به  منطقه  گناه  بی  مردم  و  مجاهدین  از  تن  چند 

شهادت رسید.
از حقیار روی دوآبی که سوانح شهید  )با سپاس 
مال عبدالستار حنظله و مال امان اهلل حقبین را تهیه 

نمود( .
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هشدار کمیسیون نظامی امارت اسالمی 
به بعض رسانه های طرفدار دشمن !

در کابـل مرکز کشـور و بعض والیات از شـماری 
رسـانه هـا اعالنـات بنام اعالنـات تجارتی شـنیده 
می شـوند کـه در آن به جهـاد، مجاهدین و طالبان 
بـد و رد گفته می شـود، مردم علیـه آنها برانگیخته 
می شـوند، شـماره های مخصـوص ادارات امنیتی 
اداره کابـل بـه نشـر مـی رسـد و سـعی می شـود 
کـه در جلـو گیـری از جهـاد جـاری در کشـور از 
همیـن رسـانه هـا اسـتفاده اسـتخباراتی صـورت 
گیـرد، ذهنیـت عامـه تخریب شـود و مسـتقیما به 

دشـمن فعالیـت های جاسوسـی انجـام پذیرد.
کمیسـیون امـور نظامـی امـارت اسـالمی بـه تمام 
آن تلویزیون ها، رادیوها، و سـائر ادارات نشـراتی 
هشـدار جـدی می دهـد که هرچـه زودتـر از این 

عمل دشـمنانه خـود منصرف شـوند.
اگـر در ظـرف یک هفته تمـام رادیو هـای محلی، 
)اف ام و غیـر اف ام(، تلویزیـون ها و باقی رسـانه 
هـا از همچـو عمل کره خود دسـت بردارنشـوند، 
پـس مجاهدیـن امـارت اسـالمی ایـن رسـانه هـا 
را بـه حیـث رسـانه هـا نـه؛ بلکه بـه حیـث النهء 
های اسـتخباراتی دشـمن مـی شناسـند و ازطرف 
مجاهدیـن در مرکز و والیات، شـهر هـا و اطراف 
مـن حیث هـدف نظامی قـرار خواهـد گرفتند، آن 
زمـان مراکـز، خبرنـگاران، کارمنـدان و پرسـونل 
همچـو بـه اصطـالح رسـانه هیـچ نـوع مصئونیت 

داشـتند. نخواهد 
کمیسیون امور نظامی امارت اسالمی

۱۴۴۰/۱۰/۲۱هـ ق
۱3۹۸/۴/3هـ ش ــ ۲۴/۶/۲۰۱۹م

اعالمیه ها و پیام های رسمی امارت اسالمی افغانستان



 سال ششم - شماره چهارم 
48 رمضان و شوال 1440هـ

اطالعیه اداره تحصیالت عالی به 
مناسبت تعطیالت ساالنه پوهنتون های 

مناطق گرمسیر کشور
محصلین گرامی !

السالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته !
چنانکـه رخصتـی های سـاالنه پوهنتون ها، لیسـه 
هـا مـدارس و مکاتـب مناطـق گرمسـیر کشـور 
در فصـل تابسـتان مـی باشـد، بنـاًء بـرای اینکه از 
تعطیـالت امسـال اسـتفاده قابـل توجهی داشـته و 
از ضیـاع ایـن فرصـت ارزشـمند خـودداری کرده 
باشـیم، توجـه تـان را بـه نصائـح ذیل مبـذول می 

: داریم 
در ایـن شـکی نیسـت کـه »وقـت« چنان سـرمایه 
ارزشـمندی اسـت کـه خداونـد متعـال در کتـاب 
خـود در بعضـی مـوارد خـاص، مثـال : »والعصـر، 
والضحـی، واللیـل، والصبـح و…..« به آن سـوگند 

یـاد کرده اسـت.
و همچنـان رسـول اهلل – صلـی اهلل علیـه وسـلم – 
در ایـن حدیـث مبـارک : »نِعمتـان مغبـوٌن فیهمـا 
ـُة والفـراُغ- رواه البخاري«  َحّ کثیـٌر مـن النَّاس: الِصّ
وقـت و صحـت را دو نعمـت بـزرگ و ارزشـمند 
خوانـده و همزمـان بسـیاری از مـردم را به سـبب 
عدم اسـتفاده درسـت از این دو نعمـت پروردگار، 

زیـان منـد خوانده اسـت.
وقـت در حقیقـت چیـزی دیگـر نـه بلکـه عمـر 

انسـان اسـت.
گویـا انسـان از یک بخـش وقت – کـه دقیقه ها و 
ثانیـه هـا واحد های اساسـی آن اسـت – به وجود 
آمـده اسـت. ایـن مفهـوم را شـاعر نامـدار احمـد 
شـوقی در ایـن شـعر خـود کـه می گویـد )دقـات 
قلـب المـرء قائلـة لـه = إّن الحيـاة دقائـق وثوانـي( بـه 
گونـه بسـیار خـوب تعبیـر کـرده و گفتـه اسـت : 
عضـو حیاتـی و مهـم بـدن انسـان که قلب اسـت 
چنـان سـاعت طبیعـی اسـت کـه بـا هـر حرکـت 
ثانیـه و دقیقـه  انسـان را از گذشـتن هـر  خـود، 

زندگـی آن، بـا خبـر می سـازد.

چنانکـه در طـول سـال تعلیمـی، امـور روزمـرهء 
خـود را از روی یک تقسـیم االوقـات به پیش می 
بردیـد، بایـد در ایـام رخصـت نیـز چنـان تقسـیم 
االوقـات مناسـبی داشـته باشـیم. البتـه، فـرق میان 
هـر دو این خواهـد بود که کار هـای دوران درس 
را نیـروی اداریـی بیرونـی بـرای شـما تنظیـم می 
نمـود، امـا کارهـای مـدت رخصتـی هـا را خـود 
مـا بـه اسـاس قابلیـت، نیازمنـدی هـا و کمبـودی 
هـای کـه در خود احسـاس مـی کنیـم، تنظیم می 
کنیم.بنـاًء الزم مـی دانیـم کـه چند وظائـف مهم و 
عمـده را قـرار ذیل، پیـش روی محصلیـن گرامی 

: بگذاریم 
نخسـت : آمـوزش خوب تـالوت و تجویـد قرآن 

کریم.
 دوم : آموزش ترجمه و تفسیر قرآن کریم.

 سوم : آموزش احادیث و فقه.
چهارم : مطالعه سـیرت مقدس رسـول اهلل – صلی 
اهلل علیـه و سـلم – و اصحـاب کـرام – رضـی اهلل 
عنهـم – و در صـورت امـکان، تدریـس آن بـرای 

دیگـر مسـلمان ها.
 پنجـم : مطالعـه تاریخ اسـالمی و رسـانیدن درس 

های مهـم آن بـه دیگران.
 ششـم : مطالعـه وسـیع در مـورد جنـگ فکری و 
رسـانیدن مفاهیـم این جنـگ به گـوش عامه مردم 

بـه ویژه نسـل جوان.
 هفتـم : آمـوزش آنعـده پروگرام هـای کامپیوتری 

کـه حوائـج روزمره مـا ایجاب مـی کند.
تالیـف،  گفتگـو،  مطالعـه،  در  مهـارت   : هشـتم   
ترجمـه و……. در زبـان هـای پشـتو، دری، عربی 

انگلیسـی. و 
 نهـم : مطالعـه آزاد علـوم دینی و عصـری )به قدر 
ضـرورت( را بایـد بخش اساسـی تقسـیم االوقات 

روزمره خـود بگردانیم.
دهـم : بـا پیـروی از رهبـر بـزرگ اسـالم رسـول 
اهلل – صلـی اهلل علیـه و سـلم – و یـاران پـاک او و 
بـا رعایـت نمـودن اصـول و آداب شـرعی، بایـد 
بـه پـرورش بـدن خـود توجـه الزم نمـود. زیـرا 
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رسـول اهلل – صلـی اهلل علیـه وسـلم – مـی فرماید 
: »المؤمـن القـوي خيـر وأحـب إلـى الل مـن المؤمـن 

الضعيـف وفـي كل خيـر…- رواه مسـلم «
وصلـی اهلل تعالـی علـی خیـر خلقـه محمـد وآلـه 

وصحبـه أجمعیـن
بـه امید کامیابـی های همه جانبـه محلصین گرامی 
و اسـتحکام نظام مقدس اسـالمی در کشور عزیز.

والسالم.
امارت اسالمی افغانستان
اداره تحصیالت عالی

اعالمیه امارت اسالمی در مورد وفات 
دوکتور محمدمرسی رئیس جمهورسابق 

مصر
بـا تأسـف فـروان خبـری را بـه دسـت آوردیـم 
کـه رهبـر مهـم نهضت اسـالمی و رئیـس جمهور 
منتخب سـابق کشـور مصر دوکتور محمد مرسـی 

در زنـدان وفـات نمـود. انـاهلل و اناالیـه راجعون
امـارت اسـالمي افغانسـتان نسـبت وفـات وی، به 
خانـواده، رهـروان فکـری و پیـروان وی ونیـز بـه 
تمـام امت اسـالمی تسـلیت خویـش را تقدیم می 
نمایـد، وفـات مرحـوم مرسـی را ضائعـه بـزرگ 

بـرای کشـور مصـر و جهـان اسـالم می پنـدارد.
خداونـد بـر دوکتـور مرسـی مرحمـت نمایـد و 
تمـام سـعی و تـالش هـای وی را در راه اعـالء 
کلمـة اهلل قبـول فرمایـد. آمیـن یـا رَبّ العلمیـن

سرگذشـت مظلـوم مرسـی و ظلـم و جفـا انجـام 
شـده در حـق وی ثابـت مـی سـازد کـه مبـارزه 
واقعی و رسـیدن به هدف چقـدر تالش، تکالیف، 

قربانـی و عـزم بلنـد مـی خواهد.
ثبـات و اسـتقامت مرحـوم مرسـی الگـوی بـرای 
پیـروان حـق می باشـد و تاریخ اسـالم و بشـریت 

بـر آن افتخـار خواهـد کرد.
امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۰/۱۰/۱۵هـ ق
۱3۹۸/3/۲۸هـ ش ـــ ۱۸/۶/۲۰۱۹م

راپور یوناما در مورد شکنجه زندانی ها 
مغرضانه و دور از حقیقت است

امـروز دفتـر یونامـا در کابل اعالمیهء را نشـر کرده 
کـه در آن گفتـه شـده اسـت، مجاهدیـن امـارت 
اسـالمی بـا زندانیان برخورد نامناسـب مـی نمایند 

و یـا آنها را شـکنجه مـی کنند.
مـا ایـن راپـور یکجانبـه یونامـا را مغرضانـه و بـر 

خـالف واقعیـت مـی دانیم.
یونامـا بجـای اینکـه در مورد وضعیت وحشـتناک 
در زنـدان هـای امریکایـی و اداره کابـل احسـاس 
اسـاس  بـه  کنـد  مـی  تـالش  کنـد،  مسـئولیت 
معلومـات غلـط بـرای پروپاگنـد بـر ضـد امـارت 

اسـالمی مـواد تهیـه کنـد.
در هیمـن مـاه جاری، در فیرهای مسـتقیم عسـاکر 
زیـادی  تعـداد  پلچرخـی  زنـدان  در  کابـل  اداره 
زندانـی ها شـهید و زخمی شـدند. همچنـان بارها 
راپورهای برخورد نامناسـب با زندانی ها در بگرام 
پخش شـده اسـت. نیز تعامل وحشـیانه بـا زندانی 
هـا در توقیف گاه های دسـتگاه اسـتخباراتی اداره 
کابـل همـواره از نـگاه یونامـا پنهـان مانده اسـت. 
امـا به اسـاس حـرف هـای آن چنـد تن اسـیرانی 
کـه در ارزگان از زنـدان رهـا شـدند و از سـوی 
اداره کابـل مـورد اسـتفاده تبلیغـات قرارگرفتنـد، 

راپـور غلـط ترتیب داده اسـت.
تمام ملت و رسـانه ها شـاهد هسـتند که از زندان 
هـای امـارت اسـالمی بارهـا عسـاکر، پولیـس و 
دیگـر کارمنـدان دشـمن آزاد شـده اند، کـرای راه 
بـرای شـان داده شـده و آبرومندانـه نـزد خانـواده 

های شـان فرسـتاده شـدند.
در مـاه گذشـته، بیـش از صد تـن اسـیرانی که در 
جریـان جنـگ در ولسـوالی بـاال مرغـاب والیـت 
بادغیـس گرفتـار شـده بودنـد رهـا شـدند، راپور 
ویدیـوی آن هـا نیـز نشـر شـد و زندانـی هـا بـا 
هیچگونـه شـکنجه و ظلـم مواجـه نشـده بودنـد.

در راپـور یونامـا در مـورد اینگونـه عملکـرد های 
امـارت اسـالمی چیـزی گفته نشـده.

در راپـور یونامـا تـالش شـده اسـت کـه بخطـار 
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پوشـیدن جنایات روزمره امریکایی های اشـغالگر 
و اداره کابـل، کمپایـن تبلیغاتـی بـر ضـد امـارت 

اسـالمی صـورت گیرد.
مـا راپـور مغرضانـه یونامـا را جدا رد مـی کنیم و 
مقامـات یونامـا در کابـل را بجـای پروپاگنـد، بـه 
مسـئولیت هـای اصلـی شـان کـه در قبال کشـتار 
مـردم ملکـی، زندانـی کـردن و بمباردمـان آنهـا 

دارنـد، متوجـه مـی نماییم.
ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی امارت اسالمی

۱۴۴۰/۹/۲۱هـ ق
۱3۹۸/3/۵هـ ش ــ ۲۶/۵/۲۰۱۹م

اظهارات سخنگوی امارت اسالمی در 
مورد وحشت زندان پلچرخی

بـا تاسـف بسـیار آگاهـی یافتیـم که روز گذشـته، 
هموطنـان زندانـی مـا در زنـدان پلچرخـی، کـه 
هیچگونه اسـلحه، وسـایل جارحه و دیگر اشـیای 
مضـره در اختیـار نداشـتند مـورد فیـر و حملـه 
عسـاکر اداره کابـل قـرار گرفتنـد کـه از اثـر آن ده 

هـا تـن زندانـی شـهید و زخمـی شـدند.
امـارت اسـالمی ایـن عمـل بزدالنـه را بـه شـدت 
تقبیـح نمـوده و آنـرا خالف تمام اصول انسـانی و 

بیـن المللی مـی داند.
فیـر بـر زندانـی هـای مظلـوم، کشـتن و زخمـی 
کـردن آنـان به هیـچ صـورت قابل توجیه نیسـت، 
بلکـه بـه ضعـف نهایـی دشـمن تعبیـر می شـود.

مـا دریـن مـورد از تمـام ادارات بشـری، نهادهای 
حقوقـی و جامعـه جهانـی جـداً مـی خواهیـم که 
مسـئولیت خود را ایفـا کرده، این واقعه وحشـیانه 
را تقبیـح نماینـد، در مـورد از اداره کابـل خواهان 
توضیحـات شـوند و بـرای جلوگیـری از چنیـن 
آینـده، گام هـای عملـی و  المنـاک در  واقعـات 
جـدی را بردارنـد، البتـه اگـر درین مـورد به گونه 
عملـی نمـی تواننـد کاری بکننـد، پـس از امـارت 
اسـالمی هـم در مـوارد مربـوط امیـد همـکاری 

باشند. نداشـته 
و  مدافـع  نیـروی  حیـث  بـه  اسـالمی  امـارت 

غمشـریک ملـت خـود تأثـرات عمیـق خـود را 
در ایـن واقعـه ابـراز مـی دارد، بـرای شـهدا جنت 
الفـردوس و بـرای زخمـی هـا شـفای عاجـل را 

دارد. اسـتدعا 
همچنـان خود را با خانواده هـای زندانیان متضرر، 
غـم شـریک می داند و وعده می سـپارد کـه انتقام 
هموطنـان مظلـوم خود را از دشـمن متکبـر، بزدل 
و نامـرد در فرصـت هـای مناسـب مـی گیـرد. ان 

اهلل شاء 
امـارت اسـالمی در مـورد برخـورد نامناسـب، بی 
بـاک و اعمـال ضـد بشـری در زنـدان هـای اداره 
کابـل و امریکایـی هـا بارهـا اظهار نگرانـی نموده 
اسـت، کـه برخـالف اصـول، تعهـدات و مکلفیت 
هـای بیـن المللـی بـا زندانیـان برخـورد ظالمانـه 
صـورت مـی گیرد، حقوق شـان سـلب می شـود، 
محیـط زندگی شـان نامناسـب می باشـد، زندانیان 
بیمـار تـداوی نمی شـوند. زمینه دیدار بـا خانواده 
هـای شـان بـه زمـان خـود مسـاعد نمی گـردد و 
گاهـی دشـمن انتقـام شکسـت و تلفات خـود در 
میـدان هـای جنگ را از زندانیان دسـت بسـته می 
گیـرد، کـه رویداد دیـروزی زنـدان پلچرخی دلیل 

روشـن ایـن واقعیت اسـت.

ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی امارت اسالمی
۱۴۴۰/۹/۱۰ ه ق

۱3۹۸/۲/۲۵ ه ش – ۲۰۱۹/۵/۱۵ م
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ــم !  ــی درمــان بنالی ــا کــز درد ب بی
ز زخــم ســینه هــای پــاره پــاره 
بــه ســوگ قمریــان پرشکســته 
بیــا بـنـگـــر شــهید بــی کفــن را 
ســرود خنــده ی پارینــه بگــذار 
ــم  ــش غ ــه اندرآت ــا ک ــوزیم م بس
ــه  ــان باخت ــهید ج ــر ش ــون ه بخ
ــمی  ــوز یـتـ ــر س ــک پ ــاد اش ــه ی ب
زکــي نالیم؟بــه کي نالیــم بگوئید 
بــه جــز اهلل نداریــم غمگســاری 
اثــر در نالــه هــای خنجــری نیســت

ــم ! ــان بنالی ــت افغ ــال مل ــه ح بــ
بــه حــال کشــور ویــران بنالیــم !
به شــاخ میده ی ُبســتان بنالیم !
به رقص مرده ی بی جان بنالیم !
! بنالیــم  یــاران  درغــم  زمانــی 
ز درد آتـــش ســـــوزان بنالیــم !
به گوش خاک گورستان بنالیم !
زحســرت چــون عــزاداران بنالیم !
ــم ! ــداران بنالی ــم غـ ز دســت ظل
بدرگاهــش مگــر ازجــان بنالیــم !
بیا باهـــم به این داستان بنالیم !

بنالیم

یوم جمعه ۲۳ ــ ۹ ــ ۱۳۹۷ شمسی 
شیخ مولوی خنجری

زبم شعر و ادب
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مجلۀ حقیقت

است وبیان  فکر  سنگر  حقیقت 

خواهد ورگمیوه  چیند  گل  ارگ 

است رندبان  را  حق  بلندیهای 

نست گـلِستا  معنا،  ل 
نخ

حقیقت 

}ساقیار{
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( په خپلو ژمنو وفادار یمه نيمګری نه یم

زولنو زه د ژوند په خوند پوه کړمه ستړی نه یم

واه! د وصال په تکل عمر لنډوم د هجر
ژوندی ضمير لرم، ژوندي یم، خلکو مړی نه یم

منم چې زه به د وخت تور یاغي سيالب کې ګير یم
ال هم د غره په څير والړ یم، ال یې وړی نه یم

زه د ایمان په اور پوخ شوی فوالدي ځنځير یم
دنيا مې ځکه غوڅولی نشي پړی نه یم

شکر ښه بخت د پالر نيکه نه په ميراث راپاتي
خدای مې ملګری دی هيڅ چاته یې ټيټ کړی نه یم

د آزادۍ د ليال مينه به انس پالمه
د بې احساسه زړه سړی بې ننګ وګړی نه یم

نشســت  میتــوان  اگــر  هــوش  و  عقــل  بنــد  در 

نشســت  کــران  بــر  شــر  و  فتنــه  ز  بایــدت  مــی 

میشــود  دیــو  بــود،  فرشــته  المثــل  فــی  گــر 

ــت ــدان نشس ــا ب ــی ب ــه دم ــوی آنک ــه گ ــش م نیک

گریــز طینتــان  کــج  صحبــت  زه  رو!  راســت  ای 

نشســت  کمــان  بــا  اگــر  تیــر  نشســت  خــون  در 

ــرور ــدر( ض ــا ک ــن و )دع م ــل ک ــا( عم ــا صف ــذ م )خ

نیــک جهــان نشســت  بــد و  بــا  گــر شــد ضــرور 

او آنکــه  هــر  دنیــا  ز  شرمســار  برخاســت 

نشســت امتحــان  پــی  ز  را  زشــت  کــردار 

گرفــت هنــر  و  علــم  پــی  تــرا  مــر  اســت  فــرض 

نشســت  کاروان  ایــن  ره  در  آنکــه  هــر  مقبــل 

بــی علــم و بــی عمــل نتــوان زیســت در جهــان

نشســت  کاردان  پــی  ز  ســزد  کــی  بیــکار 

پــند 
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